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yazardan

Bu çalışma, sene başında KPSS alan bilgisi Coğrafya dersi öğretmenliğine hazırlık kita-
bında kullanılmak üzere hazırlanmış, ancak çeşitli nedenlerle tamamlanamamış ÖABT 
Coğrafya kitabının bölümüdür. Yayın camiasında belki ilk kez, gelecekte basılacak bir 
kitap, revize edilmiş ve kamu personeli adaylarının kullanıma ücretsiz olarak sunulmuş-
tur. Çalışmanın hazırlanmasında, çok ciddi destekleriyle, emeğimin, çabamın, insanlığa 
verdiği değerin, bence bir kanıtı olan, dostum Engin KARAPINAR’a sonsuz teşekkür 
ediryorum. Bu çalışmaya ciddiyetle bakar, öğrenmeyi temel amaç olarak alırsanız, 
Kamu personeli sınavından soru kaçıramazsınız. Yalnız bu materyal değil, EVRENSEL 
İLETİŞİM yayınları ile ürettiğimiz soru bankasıyla birleştiğinde, çabalarınız keyifli hale 
gelecektir. Hem soru bankası, hem konu anlatım çalışmalarının sizlerin yaşayacağı sı-
nav deneyiminde başarılı bir yer tutacağını düşünüyor, saygılar sunuyorum.

Doğu ATEŞ 
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A. TÜRKİYE’NİN MATEMATİK KONUMUNUN SONUÇLARI
Türkiye, 36° - 42° Kuzey paralelleri ile 26°-45° Doğu meridyenleri arasında yer almaktadır. Matematik konumu ne-
deniyle bir takım özelliklere sahip olan Türkiye, kuzey yarım kürenin orta kuşağında, başlangıç meridyeninin 
doğusunda yer alır.  

42° Kuzey Paraleli

36° Kuzey Paraleli

45° Doğu Meridyeni26° Doğu Meridyeni

Türkiye’nin matematik konumunun sonuçları şunlardır;
Türkiye Kuzey Yarımküre’de, orta (ılıman iklim) kuşakta yer alır.
✦ Bu özelliğinden dolayı Türkiye’de bazı ana özellikler ortaya çıkar.
✦ Dört mevsim belirgin olarak yaşanır. 
✦ Akdeniz iklim kuşağında yer almaktadır. 
✦ Kalıcı kar sınırı 2600 metredir. 
✦ Cephe yağışlarının etki alanındadır. 
✦ İklim, bitki örtüsü, tarım ürünleri ve toprak türleri çok çeşitlidir. 

Türkiye döneceler arasında yer almaz. Dolayısıyla;
✦ Güneş ışınlarını hiçbir zaman dik açıyla almaz. 
✦ Gölge boyu hiçbir zaman sıfır olmaz.

UYARI : Türkiye’ye güneş ışınları en yüksek açı ile 21 Haziran günü saat 12.00 da ulaşır. Dolayısıyla Tür-
kiye’de cisimlerin gölge boyu  21 Haziran günü saat 12.00’da en kısa olur. 

✦ Güneyden kuzeye gidildikçe Güneş ışınlarının geliş açısı küçülür. 

✦ Güneyden kuzeye gidildikçe cisimlerin gölge boyu uzar. 
 Türkiye kuzey yarım kürede yer almaktadır. Bu nedenle;
	 ✧ Kuzey sektörlü rüzgarlar sıcaklığı düşürürken, güney sektörlü rüzgarlar sıcaklık değerlerini yükseltmektedir. 
	 ✧ Dağların güney yamaçları bakı etkisiyle kuzey yamaçlardan daha sıcaktır. 

Kuzey Güney

– +

Dulda
Bakı Yamacı
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Bakı etkisi, güneşten daha fazla yararlanan yön anlamında kullanılmaktadır. Örneğin, ülkemizde güney cepheye 
bakan konutların daha pahalı olması, bakı etkisinin sonucudur. 
	 ✧ Yurdumuzda bir cismin gölgesi yıl boyunca kuzeye düşer. Gölge boyu hiçbir zaman 0 m. olamaz. 
	 ✧ Doğu - batı istikametinde 19°’lik boylam, 76 dakika yerel saat farkı bulunur (19x4=76 dk.). 
	 ✧ Aynı anda tek ortak saat kullanılır. Çünkü doğu - batı yönünde genişliği azdır. 
	 ✧ Bulunduğu boylamlardan dolayı II. ve III. Saat dilimlerinde yer almaktadır.
	 ✧ Güneyden kuzeye gidildikçe gece - gündüz süreleri arasındaki fark artar.
	 ✧ Güneyden kuzeye gidildikçe çizgisel hız azalır.
	 ✧ Güneyden kuzeye gidildikçe gurub, tan ve şafak süreleri uzar (Güneşin doğuş ve batış süreleri).
	 ✧ Güneyden kuzeye gidildikçe yerçekimi artar. 
	 ✧ Kuzeyden esen rüzgârlar sıcaklığı düşürürken, güneyden esen rüzgârlar sıcaklığı yükseltir. 
	 ✧ Güney kıyılarımızın sıcaklığı, kuzey kıyılarımızdan yıllık ortalamada 7- 8 °C daha yüksektir. 
	 ✧ Dağların güney yamaçları daha sıcaktır. Buna bağlı olarak güney yamaçlarda yerleşmeler fazladır. 
	 ✧ Bir cismin öğle vakti gölgesi daima kuzeye düşer. 
	 ✧ Akdeniz’in tuzluluk, sıcaklık ve yoğunluk oranı Karadeniz’den daha yüksektir. 
	 ✧ Deniz turizmi en erken Akdeniz Bölgesi’nde başlar, en uzun süre burada devam eder.
	 ✧ Tarımsal etkinlikler önce Akdeniz Bölgesi’nde başlar. 

B. ÖZEL KONUM
Dünya üzerinde yer alan bir alanın veya noktanın kendine özgü coğrafi özelliklerine özel konum adı verilir. Diğer bir 
ifade ile Matematik konumu ilgilendirmeyen her türlü özellik özel konumun içine girer. Bir yerin yeryüzü şekillerine, 
kıtalara, denizlere, okyanuslara, komşu  ülkelere, ulaşım hatlarına, sanayi ve ticaret bölgelerine, maden kaynakları-
na ve risk alanlarına göre konumu, özel konum açıklar.

Türkiye’nin Özel Konumunun Sonuçları
Üç tarafının denizlerle çevrili olmasının sonucunda;
– Kıyılarda denizcilik yapılır.
– Balıkçılık yapılır.
– Kıyı turizmi gelişmiştir.
– Kıyı Bölgeleri’nin iklimi insan yaşamına uygundur.

UYARI : Türkiye’nin gerçek alanı ile izdüşüm alanı arasındaki fark, yeryüzü şekillerinin engebeli olmasının 
bir sonucudur. Türkiye’nin gerçek alanı 814.500 km², izdüşüm alanı ise 780.576 km²’ dir.

Kıyılar Uzunluk (km)

Ege Denizi 2805

Karadeniz 1695

Akdeniz 1577

Marmara Denizi ve 
Boğazlar

189

Adalar 1067

Toplam 8333 km 

Türkiye bir yarımada da yer almaktadır. Dolayısıyla çevresinde komşu olduğu denizlerle kıyı uzunlukları yukarıdaki 
tabloda verilmiştir. 
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✦ Yüksek, dağlık ve engebeli bir ülke olması nedeniyle; 
       – Ekili-dikili alanı azdır.
       – Türkiye’nin gerçek alanı ile izdüşüm alanı arasındaki fark fazladır.
       – Sıcaklık ortalamaları düşüktür.
       – Derin vadiler yaygın olduğu için mikro klima alanları ortaya çıkmıştır.
       – Ulaşım zordur.
       – Tarım alanları küçük ve parçalıdır.
       – Erozyon fazladır.
       – Dağ ve platolar geniş yer tutar. 

✦ Türkiye yüksek, engebeli ve üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olduğundan
       – İklim çeşitliliği,
       – Tarımsal ürün çeşitliliği,
       – Turizm faaliyetlerindeki çeşitlilik artmıştır.

✦ Türkiye üç eski kıtanın birbirine en fazla yaklaştığı noktada, Asya, Avrupa  ve Afrika kıtalarını birbirine 
bağlayan önemli bir kavşak noktasında kurulmuştur. Bu nedenle; 

 – Tarih boyunca önemli yollar Türkiye üzerinden geçerek batıya ulaşmıştır (Kral yolu, İpek yolu, Baharat yolu).  
 – Asya ile Avrupa arasındaki en önemli ticaret ve ulaşım yolları Türkiye’den geçer. 
 – Ülkemiz Asya –Avrupa arasında bir köprü durumundadır. 
 – Stratejik önemi olan iki boğaza sahiptir. 

BULGARİSTAN

İstanbul

KARADENİZ

BalıkesirEskişehir

Afyon

Antalya
Mersin

Adana

Hatay

Gaziantep
Diyarbakır Hakkari

Van
Denizli

AKDENİZ

SURİYE
IRAK

İRAN

GÜRCİSTANSinop
Samsun Trabzon Kars

ERMENİSTAN

Erzurum
Sivas

KayseriKonya

Ankara

İzmitYUNANİSTAN

TÜRKİYE
Uluslararası 
Karayolu 
Önemli Kentler

Ülke Sınır Uzunluğu Sınır Kapısı

Suriye 877 Cilvegözü-Öncüpınar-Nusaybin-Ceylanpınar   

İran 454 Esendere-Gürbulak

Irak 331 Habur

Ermenistan 316 Akyaka

Gürcistan 276 Sarp

Bulgaristan 296 Kapıkule-Pazarkule

Yunanistan 212 İpsala

Nahçıvan 18 Dilucu

Toplam 2753 km

Türkiye’nin kara komşuları, sınır uzunlukları ve bazı sınır kapıları.
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✦ Petrol bakımından zengin  Ortadoğu ülkelerine  komşudur. 
✦ Ülkemiz Dünya’nın en fazla bor rezervine sahip olan ülkesidir.
✦ Türkiye ortalama yükseltisi fazla olan bir ülkedir (1132 metre). 
✦ Türkiye’de dağlar ve buna bağlı olarak diğer yeryüzü şekilleri doğu-batı doğrultusunda uzanır.

UYARI : Türkiye’de güneyden kuzeye gidildikçe değişen temel özellikler. (Türkiye kuzey yarımkürede 
yer aldığı için)
✦ Güneş ışınlarının yer yüzüne düşme açısı
✦ Cisimlerin gölge boyu
✦ Çizgisel hız
✦ Sıcaklık ve temel iklimsel özellikler
✦ Deniz sularının kimyasal özellikleri
✦ Kalıcı kar sınırı
✦ Orman üst sınırı kuzeye gidildiğinde alçalır. 

36 Kuzey Paraleli

42 Kuzey Paraleli

o o

o

o

JEOPOLİTİK: Jeopolitik kavramı küresel politika anlamına gelir. Jeopolitik kavramıyla asıl kastedilen bir ülkenin yer 
altı ve yerüstü kaynaklarının, nüfusunun, askeri gücünün ve kısaca özel konumunun ona kattığı özelliklerdir. Genel 
olarak ülkeler jeopolitik özellikleri dikkate alarak küresel politikalar belirlemektedir. Jeopolitik;
– Yer altı ve yerüstü kaynaklar
– Nüfus miktarı
– Önemli kara ve deniz yollarına göre konum
– Askeri güç
– Politik nüfuz
– Teknolojik ve endüstriyel gelişmişlik düzeyi gibi kavramları içine alır. 

TÜRKİYE’NİN UÇ NOKTALARI 
✦ Kuzey: Kırklareli’nin Kofçaz ilçesi Ahlatlı köyünün 2,3 km. kuzeyindeki Bulgaristan sınırı (42°06’19”K, 27°14’27”D)

✦ Güney: Hatay’ın Yayladağı ilçesindeki terk edilmiş Toprak tutan köyünün 1 km güney-güneydoğusundaki Suriye 
sınırı (35°48’25”K, 36°09’14”D)

✦ Doğu: Iğdır ili Aralık ilçesindeki Dilucu Sınır Kapısı’nın 1,2 km. doğusunda, Azerbaycan (Nahcivan) sınırını oluş-
turan Aras Nehri (39°39’12”K, 44°49’05”D)

✦ Batı: Çanakkale iline bağlı Gökçeada’nın batısındaki İnce Burun (40°07’29”K, 25°39’55”D)
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TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI
TÜRKİYE’NİN JEOLOJİK-JEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Türkiye’nin Genel Jeolojik Özellikleri
Türkiye’de  her jeolojik döneme ait kayaçlar bulunsa da ülkemiz asıl jeolojik görünümünü 3. zamanın sonlarında 
almıştır. Jeolojik dönemlere göre Türkiye’nin genel özellikleri şöyledir.

1. Zaman: 
Birinci zamanda Türkiye büyük ölçüde okyanus tabanında yer almaktadır. Türkiye’de birinci zamana ait sahalar 
oldukça sınırlıdır. Bu dönemin en önemli özelliği gür orman örtüsünün fosilleşmesiyle oluşan taşkömürü yataklarıdır. 
Bu çeşit yataklara yalnızca Zonguldak-Ereğli havzasında rastlanır. 

UYARI : Kömür ve diğer fosil yakıtlar bitki ve diğer canlıların toprak altında uzun süre kalması sonu-
cunda oluşmuştur. Özellikle kömür çeşitleri oluştukları jeolojik özelliklerini yansıtırlar. En eski dönemde 
elmas, daha sonra taşkömürü, antrasit, linyit ve turba yatakları oluşmuştur. Kömürlerin oluşum zamanı 
günümüze yaklaştıkça karbon oranları ve kaliteleri azalır. Bu nedenle kaliteli kömür olan taşkömürü ağır 
sanayi ve konutlarda, kalitesiz olan linyit ise termik santrallerde kullanılmaktadır. 

I. Zamanda Türkiye’nin kimi yerleri, Tetis denizinde adalar halinde yer almaktaydı. Böyle yerlerden aşınan mater-
yaller, yakınlardaki çukur arazilerde çökelmiş, dönem yaşlı kayaçların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Adı geçen yerler 
I. Zamandan bu güne geçen çok uzun süreçte, kıvrılmış, kırılmış yer yer de metamorfoza uğramıştır. İlk günkü 
halinden bütünüyle değişmiş, sert kayaçlardan meydana gelen böyle arazilere masif adı verilir.  

Türkiye’deki masifler;

1- Istranca 2- Kazdağ 3- Uludağ 4- Menderes 5- Sultandağı 

6- Anamur 7- Ilgaz  8- Tokat  9- Akdağmadeni 10- Kırşehir 

11- Niğde 12- Akdağ 13- Malatya 14- Bitlis

2. Zaman: 
Bu dönemde Türkiye’nin büyük bölümü Tetis adı verilen denizin altındadır. Tetis denizinde kireçtaşları çökelmiştir. 

3. Zaman: 
✦ Alp-Himalaya kıvrım sistemiyle birlikte Türkiye’nin kuzey ve güneyindeki dağ sıraları yükselmiştir. Bu dağ sıra-

larının arasında oluşan göllerde çok geniş linyit yatakları oluşmuştur. Kütahya, Ankara, Maraş, Erzurum linyit 
havzaları bu dönemde ortaya çıkmıştır. 
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✦ Dönemde oluşan Sivas, Çankırı ve Kuzey Anadolu göllerinde Tuz kayaçları çökelmiştir.   

✦ Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki petrol yatakları bu dönemde oluşmuştur.

✦ Türkiye bugünkü jeolojik görünümünün ana hatlarını 3. zamanda kazanmıştır. Bu dönemde Türkiye topyekun 
yükselmiş ve bugünkü görünümü ortaya çıkmıştır. 

UYARI : I. ve II. Zamanda oluşmuş araziler yaşlı, III.ve IV. Zamanda oluşmuş araziler ise genç arazi olarak 
adlandırılmaktadır. Masif arazilerde deprem riski çok düşük, sıcak su kaynakları az, metamorfik kayaçlar 
yaygındır. Türkiye büyük ölçüde genç bir ülke olduğundan;

✦ III. ve IV zaman kayaçları oldukça yaygındır. Tuz, linyit ve bor kaynaklarının fazla olması bunların III. 
Zamanda oluştuğunu göstermektedir. 

✦ Fay hatları fazladır.
✦ Deprem tehlikesi yüksektir. 
✦ Ortalama yükselti fazladır. 
✦ Dolayısıyla Türkiye; akarsuların denge profiline ulaşmadığı bir ülkedir.  

UYARI : Kuzey Anadolu Fayının Yaşı:

San Andreas Fayı gibi, Kuzey Anadolu Fayı da yeryüzünde en çok tanınan Jeolojik yapılardan biridir. 
Her ikisi de sağ yönlü. Doğrultu atımlı faylardır ve aynı zamanda transform fay niteliğindedirler. Yaşları 
(Miyosen sonları veya Pliyosen, 10-12 milyon yıl öncesi) , boyları (1100 ile 1600km)ve zon olarak ge-
nişlikleri(1/2ile10 km) Birbirine çok yakındır. Yatay kayma hareketleri esas itibariyle sağ yönlü olmakla 
beraber, her ikisinin de sol-yönlü olarak hareket eden kollan vardır (Garlock ve Doğu Anadolu Fayları 
gibi). Ketin, İ., Türkiye Jeoloji Bülteni, v.19, 1976.
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4. Zaman: 
✦ Ege Denizinin bulunduğu saha çökmüş (Egeit karası) ve Akdeniz’in suları bu alanı işgal etmiştir.

✦ Buzul çağları yaşanmış, ülkemizde yüksek dağların zirvelerinde buzullaşmalar   görülmüştür. Ayrıca yağış mik-
tarı arttığı için İç Anadolu kapalı havzaları büyük göllerle kaplanmıştır.

✦ Buzul dönemlerinde Akdeniz’in suları 110 m çekilmiş, günümüzden 8000 yıl önce buzul döneminin sona erme-
siyle birlikte Akdeniz’in suları yükselerek Karadeniz’e ulaşmıştır. Bu olay sırasında İstanbul Boğazı oluşmuştur.

✦ 4. Zamanda Türkiye’de volkanizma oldukça aktif olarak yaşanmıştır.

✦ İnsan yeryüzüne yayılmış, erozyon olayı hız kazanmıştır.

UYARI : Türkiye jeolojik bakımdan oldukça genç bir ülkedir. Türkiye’nin genç bir ülke olmasının kanıtları 
şunlardır.
– Depremselliğin aktif olması
– Sıcak su kaynaklarına sıkça rastlanması
– Genç volkanik dağların çok sayıda olması
– Volkanik yörelerde halen gaz çıkışlarının gözlenmesi
– Yapılan ölçümlerin ülkemizin günümüzde de yükselmekte olduğunu göstermesi

Türkiye’nin Yeryüzü Şekillerinin Genel Özellikleri:
✦ Türkiye ortalama yükseltisi oldukça fazla olan bir ülkedir (Ortalama 1132 metre).
✦ Türkiye’de yükseltiler genellikle 1000-2000 metre aralığında değişkenlik göstermektedir.  
✦ Türkiye’de yükselti batıdan doğuya doğru artar.
✦ Türkiye genel olarak engebeli bir ülkedir. Dolayısıyla; kısa mesafelerde; 

	 ✧ İklim çeşitliliği yüksek
	 ✧ Gerçek alan ile izdüşüm alan arasındaki fark fazla
	 ✧ Erozyon şiddetli
	 ✧ Yol yapım maliyetleri yüksek
	 ✧ Tarım alanları genellikle dardır. 
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✦ Türkiye yüksek bir ülke olmasına rağmen düzlükler oldukça geniş yer tutar. Özellikle plato ve ovalar geniş alan 
kaplar. Bu durum Türkiye’nin geçmiş jeolojik dönemlerde topyekun yükselmesinin sonucudur (Epirojenez).

✦ Türkiye kuzeyden ve güneyden yüksek dağlarca kat edilir. Bu dağlar Doğu Anadolu Bölgesi’nde birleşerek ke-
netlenirler.

✦ Türkiye’de dağlar doğu-batı doğrultusunda uzandığından, yeryüzü şekilleri de genel olarak bu doğrultuda uza-
nır. 

✦ Karadeniz ve Akdeniz’de boyuna kıyı tipi görülmesi; 

	 ✧ Kıta sahanlığının dar olması

	 ✧ Kıyıda girinti çıkıntının az olması

	 ✧ Kıyı ile iç kesimle arasında ulaşımın zor olması (Ulaşımın geçitlerle sağlanması)

	 ✧ Kara ve demir yollarının doğu-batı yönünde uzanması, dağların doğru batı yönünde uzanmasının başlıca 
sonuçlarıdır. 

UYARI : Ülkemizde dağların doğu-batı yönünde uzanması Ege bölgesinde pek çok özelliğin farklı yönde 
gelişmesine yol açmıştır. Ege kıyılarında;

✧ Deniz etkisi iç kesimlere kolayca sokulur
✧ Kıta sahanlığı geniş
✧ Koy, körfez yarımada fazla
✧ Kıyı ile ulaşım oldukça rahattır. 

Kırıklı yer yapısı oldukça yaygındır. Türkiye arazilerin çok büyük bir bölümü deprem kuşağında yer almaktadır. Do-
layısıyla Türkiye’de çok sayıda sıcak su kaynağı yer almaktadır. 

Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde dağların kıyıya paralel uzanması buralarda boyuna kıyı tipinin oluşmasına yol 
açmıştır. Dolayısıyla bu iki denize olan kıyılarımızda gerçek ve kuş uçuşu kıyı uzunluğu bir birine yakındır. Ege Böl-
gesinde ise gerçek  kıyı uzunluğu ile kuş uçuşu kıyı uzunluğu arasında büyük bir fark vardır. 
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Türkiye’nin Dağları

a) Orojenez (Dağ Oluşumu) Sonucunda Oluşmuş Dağlar
Orojenez (oro=dağ, genesis=oluşum) derin denizlerde çökelmiş kalın tortul tabakaların kıvrılarak ve kırılarak yük-
selmesi sonucunda gerçekleşen,dağ oluşum hareketleridir. 3. Zamanda Türkiye’yi örten Tetis denizinin, tabanında 
çökelmiş olan tortul tabakalar, Arabistan ve Avrasya levhalarının sıkıştırması ile kıvrılıp yükselerek bugünkü dağ 
sıralarını oluşturmuştur. 

✦ Kuzey Anadolu sıradağları ve Toroslar bu  dağların en önemli örnekleridir. Kıvrılma özelliğini kaybetmiş olan 
bölgelerde yeryüzü fay hatları boyunca kırılarak yükselir. Bu olayda yükselen kısma horst, alçalan kısma ise 
graben denir. Graben ve horst yapılarına en çok Ege Bölgesi’nde rastlanmaktadır. Kaz D., Madra D., Yunt D., 
Bozdağlar, Aydın D., Menteşe Dağları ile Akdeniz Bölgesi’ndeki Amanos Dağları horstlara tipik örneklerdir. (Ba-
kırçay, Gediz, B.Menderes ve K.Menderes ovaları grabenlerdir.)

b) Volkanik Dağlar
Yeraltındaki kızgın magmanın, kırık hatları boyunca ilerleyerek, yeryüzüne ulaşması ve katılaşması sonucunda olu-
şan dağlara volkanik dağlar denir. Ülkemiz genç bir ülke olduğundan çok sayıda genç volkan dağı bulunmaktadır.

İç Anadolu Bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi Ege Bölgesi Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi

Erciyes(3197 m)

Hasan Dağı

Melendiz

Karadağ

Karacadağ

Meke-Acıgöl maarları

Ağrı Dağı (5137 m)

Süphan (4058m)

Tendürek (3533m)

Nemrut 

Kula-Adala arasındaki bölge

(İlkel insanın ayak izlerinin bu-
lunduğu volkan tüfleri burada-
dır.)

Karacadağ

UYARI : Volkanik araziler risk taşımasına rağmen binlerce yıldır insanlar tarafından iskan edilen saha-
lardır. Çünkü; volkanik arazilerde topraklar oldukça verimlidir. Bazı maden türlerinin buralarda bulunur 
(demir, bakır, krom, kurşun vb), Sıcak su kaynaklarının fazla olması nedeniyle buralarda eskiden beri 
nüfus yoğunluğu fazladır (ülkemizde Ürgüp-Göreme buna tipik bir örnektir). 
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Uludağ

TÜRKİYE’NİN VOLKANİK DAĞLARI

Karadağ
Karacadağ

Melendiz D.
Hasan D.

Erciyes D.

Karacadağ

Nemrut D.
Süphan D.

Ağrı D.

Volkan konileri

Türkiye’de Dağların Coğrafi Dağılışı
Dağlar Türkiye’nin bütün bölgeleri’nde gözlenmekle beraber, özellikle Akdeniz-Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölge-
si’nde dağlar geniş alanlar kaplar. Dağlar, insan yaşamını doğrudan etkilemektedir. Özellikle iklim, toprak oluşumu, 
bitki örtüsünün dağılışı, yerleşme ve ekonomik faaliyetler üzerinde etkili olmaktadırlar.

Kuzey Anado-
lu Dağları

Güney Anadolu 
Dağları

Doğu Anadolu 
Dağları

Güneydoğu 
Anadolu Dağları

İç Anadolu 
Dağları

Batı Anadolu 
Dağları

Batı

-Yıldız

-Köroğlu

-Ilgaz

-Küre

Orta

-Canik

Doğu

-Giresun

-Ordu

-Kaçkar

-Kop

-Çimen

-Yalnızçam

Batı Toroslar

-Ak Dağlar

-Sultan

-Dedegöl

-Geyik

Orta Toroslar

-Bolkar

-Aladağ

-Tahtalı

-Binboğa

-Munzur 

-Karasu 

-Aras    

-Kargapazarı

-Bingöl

-Şerafettin

-Allahu’ekber

-Ağrı Dağı 

-Süphan 

-Tendürek 

-Nemrut

-Hakkari 

-Malatya 

-Genç 

-Bitlis  

-Karacadağ

-Tecer 

-Çamlıbel

-Hınzır  

-Akdağlar

-İdris

-Elmadağ

-Ayaş 

-Erciyes

-Hasan Dağı

-Melendiz

-Karadağ

-Karacadağ

-Sandıklı

-Eğrigöz 

-Murat

-Kaz 

-Madra 

-Yunt 

-Bozdağlar

-Aydın 

-Menteşe 
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  Türkiye sayısal yükselti modeli. 

Türkiye’de Platolar
Akarsular tarafından derince yarılmış düzlüklere plato adı verilir (Eski kaynaklarda yayla). Ülkemizde platolar ol-
dukça yaygındır. Bunun temel nedeni üçüncü zamanda aşınarak düzleşmiş olan yeryüzünün, üçüncü zamanın 
sonlarına doğru tekrar yükselmesidir. 

Avrasya ve Arabistan plakalarının çarpışması ile Tetis denizinin tabanından yükselerek bugünkü görünümünü kazanmıştır. Yukarıda 
bu durumu ifade eden bir sayısal yükselti modeli üzerimde Arap levhası-Avrasya levhası, Anadolu plakası ve Doğu Anadolu platosu 
gösterilmiştir. 

Türkiye batılı literatürde “Anatolian plateus” olarak anılmaktadır. Gerçekten de Anadolu yukarıdaki tanımlama-
da geçtiği biçimiyle, aşınmış düz bir arazinin epirojenik olarak yükselmesiyle oluşmuş, büyük bir platodur. Bu 
konuda en kapsamlı ve kabul edilen çalışmalar Prof.Dr. Oğuz EROL tarafından yapılmıştır. Erol’a göre Anadolu, 
Miyosen’den bu yana dört aşamalı biçimde, denizden yükselmiştir. Bu aşamaların en önemli kanıtı D1-D2-D3-D4 
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adlarıyla anılan plato basamaklarının, Anadolu’nun hemen her yerinde (Kuzey Anadolu Dağlarının denize bakan ya-
maçları hariç) görülmesidir. Yani Anadolu muhtemelen günümüzden 13 milyon yıl evvel, Tetis denizinin tabanından 
yükselmiştir. Ancak yükselme aşama aşama gerçekleşmiş, dolayısıyla da her aşamayı karakterize eden bir aşınım 
yüzeyi (plato parçası) gelişmiştir. “D” sistemleri açısından en çok tartışılan nokta D4 denilen en genç aşınım yü-
zeyinin varlığıdır. Bahsedilen konuda tartışma süre dursun, Anadolu platosu hakkında en sağlıklı bilimsel yaklaşım 
Erol’un yaklaşımıdır.       

DAĞLAR

GÖRELİ
YÜKSEKLİK

METRE

HAVZALAR

700
600
500
400

300
200
100
0

T

F
T

F T

F T T
F F

Anadolu’daki havzalardaki aşınım yüzeyleri, aşınım yüzeylerinin korelatif depolarını gösteren kesit. Şekilde DO-DI-DII 
bölümleri dağlar ve bozulmuş platoları gösterirken, DIII ve DIV ile vadi boyu şekilleri en genç bozulmamış arazileri 
göstermektedir. (Erol, 1983)

İç Anadolu Ege Bölgesi Akdeniz Karadeniz Doğu Anadolu Marmara G.Doğu 
Anadolu

Obruk Platosu

Cihanbeyli 
Platosu

Haymana 
Platosu

Bozok Platosu

Genel olarak İç 
Batı Anadolu 
Bölümü, 

Yazılıkaya 
Platosu

Taşeli Platosu

Teke Platosu

Perşembe 
Yaylası

Erzurum-Kars 
Platosu

Ardahan Platosu

Çatalca-
Kocaeli 
Platosu

Gaziantep 
Platosu

Şanlıurfa Platosu

TÜRKİYE’NİN PLATOLARI
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                   Türkiye’de aşınım yüzeyi ve sekilerin, genelleştirilmiş jeomorfojik kesiti.

Türkiye’nin Ovaları
Çevresine göre alçakta kalan geniş düzlüklere ova denir. Ülkemiz yüksek bir ülke olmasına rağmen hemen hemen 
her bölgemizde geniş ovalara rastlanmaktadır. Ovalar oluşumlarına göre iki gruba ayrılmaktadır. Bunlar kıyı ovaları 
ve tektonik çöküntü ovalarıdır.

1. Kıyı Ovaları (Deltalar)
Akarsuların erozyon sonucunda taşıdıkları kum, çakıl, kil gibi materyalleri (alüvyon) deniz kenarında biriktirmesiyle 
oluşan geniş düzlüklere delta (kıyı ovası) denir. Ülkemizde deltalar en fazla Ege Bölgesi’nde gözlenir. Deltaların 
oluşumu için öncelikle bazı faktörlerin bir arada bulunması gerekir. 

✦ En önemli faktör denizin sığ olmasıdır (Kıta sahanlığının-denizin 0 ile 200 metre arasında kalan bölümü- geniş 
olması). 

✦ Akıntı, gel-git ve dalga etkinliği zayıf olmalıdır. 

✦ Akarsu denize bol materyal taşımalıdır. 

✦ Türkiye’nin en büyük delta ovası Çukurova’dır.
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Adana
180 km

TÜRKİYE’NİN DELTALARI

30 30 60 90 1201500

ANKARA
Eskişehir

Afyon

Antalya

Muğla

İzmir

Balıkesir

Konya

Kayseri
Malatya

Diyarbakır

Erzurum

Artvin

Van

Adana

Sivas

Samsun
Bolu

Sakarya D.

KARADENİZ

SURİYE
IRAK

İRAN

NAH.

ERM.

BUL.

YUN.

GÜRCİSTAN

MARMARA

EGE

AKDENİZ

Bafra D.

Çarşamba D.

İstanbul

Asi D.

Çukurova D.
Cansu D.

B. Menderes D.

K. Menderes D.

Gediz D.
Bakırçay D.

Karamenderes D.

Meriç D.

           Türkiye’deki başlıca delta ovaları

Türkiye kıyılarında çeşitli büyüklüklerde çok sayıda delta ovasının bulunmasında, Türkiye’nin bir takım coğrafi özel-
likleri etkili olmuştur. Bu özellikleri bilmemiz gerekmektedir. 

Türkiye’de delta ovalarının oldukça fazla olmasında:

✦ Kıyılarımızın bütünüyle bir iç denize komşu olması

✦ Kıta sahanlığının yer yer oldukça geniş olması

✦ Ege Denizi adı verilen alanın günümüze çok yakın bir önemde çökmüş, denize dönüşmüş olması

✦ Denizlerimizde dalga etkinliğinin, okyanus kıyılarına göre düşük olması

✦ Türkiye kıyılarında etkili olan büyük akıntıların bulunmaması

✦ Türkiye’de toprak erozyonunun süreklik göstermesi, ülkemizde delta ovalarının oldukça fazla olmasına yol 
açmıştır. 
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Karadeniz Ege Denizi Akdeniz Marmara

Çarşamba Ovası 
(Yeşilırmak)

Bafra Ovası
(Kızılırmak)

Meriç Deltası 

Bakırçay

Gediz

K.Menderes

B.Menderes

Menemen 

Silifke Ovası (Göksu)

Çukurova
(Seyhan-Ceyhan)

Amik Ovası (Asi)

Susurluk 

Türkiye’nin delta ovaları denince akla ilk gelenler Karadeniz kıyılarında yer alan Bafra ve Çarşamba ovalarıdır. Çün-
kü bu ovalar tipik üçgen şeklindeki çıkıntılarıyla karakteristik delta ovalarıdır. Karadeniz’in diğer kıyı kesimlerinde bu 
denli karakteristik ovaların bulunmaması yer yer farklı etkenlerden kaynaklanmaktadır. Doğu Karadeniz kıyılarında 
kıta sahanlığının oldukça dar olması delta oluşumunu engelleyen en önemli faktördür. Benzer şekilde Batı Karade-
niz kıyılarında da kıta sahanlığı delta oluşumunu yavaşlatmıştır. 

Ancak Sakarya nehrinin tipik bir delta  ovasının bulunmaması, son buzul çağından evvel Adapazarı-Sapanca-Bolu 
ovalarının, Karadeniz’in bir körfezi olmasıyla ilgilidir. Dolayısıyla Sakarya nehri (bol alüvyon taşıyan bir ırmaktır) 
Karadeniz’de tipik bir delta geliştirememiştir. Son buzul çağında bahsedilen ovaları alüvyonları ile dolduran Sa-
karya henüz Karadeniz’e doğru çıkıntı oluşturabilecek bir delta yapamamıştır. Ayrıca Karadeniz’in bu kıyılarında 
(Sakarya’nın denize ulaştığı yerde) kıta sahanlığı dar, dalga etkisi fazla, hafifte olsa doğuya doğru bir deniz akıntısı 
mevcuttur. Dolayısıyla Sakarya ırmağının deltası oluşmamıştır. 

Marmara Denizi içinde delta tipik delta ovası görülmez. Çünkü, Marmara Denizinde akıntı oldukça yüksek bir hızla 
devam etmektedir. Fakat buna rağmen örneğin Güney Marmara’da delta ovalarının bulunması gerekir. Susurluk 
Nehrinin (Güney Marmara) bulunmaması Marmara denizinin günümüze çok yakın bir dönemde oluşmasının bir so-
nucudur. Konuda yapılan son çalışmalar İstanbul Boğazının günümüzden 8000 yıl önce oluştuğunu göstermektedir. 

Kuzey Ege’de ise Meriç Nehrinin denize ulaştığı yerde büyük bir delta ovası bulunmaktadır. Ancak, Meriç Deltası’n-
da denize doğru delta şekli oluşturmaz. Çünkü, Ergene nehri deltasını oluşturan düzlüğü meydana getirene kadar 
uzun zaman geçmiştir. Ergenenin Kuzey Ege çukurluğuna döküldüğü düşünülürse durum daha net anlaşılır. 

Delta ovalarının yaygın olarak bulunduğu asıl alan Ege kıyılarıdır. Ege denizinin günümüze çok yakın bir dönemde 
Egeit karasının çökmesi ile oluşmuş olması nedeniyle, kıta sahanlığı oldukça geniştir. Dolayısıyla akarsuların denize 
ulaştığı yerlerde büyük delta ovalarının oluşabilmesi için gereken koşullar mevcuttur. Fakat Ege ırmakları, son buzul 
çağında yaşanan deniz seviyesi değişimlerine bağlı olarak, öncelikle körfezleri alüvyonlarla doldurmuşlardır. Dola-
yısıyla günümüz kıyısının da hala şekillendiği kabul edilirse durum daha net anlaşılır. 

Akdeniz kıyılarımızda, özellikle Doğu Akdeniz kıyılarında büyük delta ovaları vardır. Öyle ki Türkiye’nin en büyük 
delta ovası olan Çukurova burada yer almaktadır. Çukurova’nın oluşumunda Seyhan-Ceyhan ırmaklarının müşterek 
çabası etkili olmuştur. Çukurova’nın oluşumunda kıta sahanlığının geniş olmasının ve akıntıların bulunmamasının da 
etkisi vardır. Benzer şekilde Doğu Akdeniz sığlığında oluşmuş bir diğer delta ovası Silifke’dir. Büyük ölçüde karstik 
kaynaklardan beslenen Göksu, burada tipik bir delta çıkıntısı oluşturmayı başarmıştır.

Antalya’nın kurulduğu yerde delta ovası bulunmaz. Aksu nehri son buzul çağında yüksek arazilerden aldığı, eriyik 
halinde zengin kireç yüklü suları, Antalya’da denize ulaştırmıştır. Denize alüvyon olarak gelmeyen materyal, kıyıda 
serbest kalınca çökelmiş ve devasa bir traverten deposu ortaya çıkmıştır. Anadolu’nun yükselmesi ile traverten 
depoları yükselmiş, günümüzde Antalya şehrinin de üzerinde yer aldığı, içinden akarsuların geçtiği, büyük bir tra-
verten basamağı ortaya çıkmıştır. Yani özcesi Aksu-Manavgat-Köprüçay ortak çabalarıyla büyük bir delta ovası 
değil, büyük bir traverten basamağı oluşturmuşlardır.    
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2. Tektonik Çöküntü Ovaları

Aslında yeryüzündeki bütün büyük yer şekillerinin oluşumunda tektonizma etkili olmuştur. Türkiye tektonik bakımdan 
oldukça faal bir ülke olması nedeniyle başlıca büyük yer şekillerinin tümünde tektoniğin etkisinden bahsedilebilir. 
Ancak sınıflandırma bakımından yer şekillerinin ortaya çıkmasında etkili olan ana kuvvet-tali kuvvet ayrımı yapmak 
gerekli olabilmektedir. Öte yandan günümüzde bilim camiası  artık kavramları tek bir etkenle açıklama eğiliminden 
uzaklaşmış, bunun sonucunda da örneğin son yıllarda karma yapılı göl kavramı konuşulur olmuştur. 
Türkiye’nin tektonik ovalarının oluşumunda yine levha tektoniğinin etkileri dikkat çekmektedir. Özellikle 3. Zamanda 
Arap levhasının Avrasya Levhasına çarpması ile Doğu Anadolu yükselmiş, iki büyük yırtılma fayı ortaya çıkmıştır. 
Bunlardan ilki Kuzey Anadolu Fay hattıdır. Diğeri ise Afrika’dan başlayıp, Lut Gölünün altından geçen ve ülkemize 
ulaşan Ölü Deniz fayıdır. 

Karadeniz

Anadolu
Kuzey Fayı

Belgrad Bükreş

Sofya

Ege

Kahire

Kıbrıs

İstanbul

Akdeniz

Kafkaslar

Ankara

Antalya

ANADOLU

ARABİSTAN

LEVHASI

LEVHASI

AVRASYA LEVHASI

0 300 400 km
Kudüs

Anadolu iki büyük kıtasal levha arasında sıkışmış, sıkışmanın bir sonucu olarak Kuzey Anadolu Fay hattı ortaya 
çıkmıştır. Anadolu plakacığının aktif tektoniğinin son 13 milyon yıllık en karakteristik özelliği budur. Öte yandan 
Anadolu’ya güneyden baskı uygulayan Arap Platformu, Güney Doğu Torosların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Adı 
geçen olay Doğu Anadolu’nun günümüzde de çok yüksek olmasının temel nedenidir. Hala bu olayın etkisi devam 
etmekte, Doğu Anadolu’nun her yıl birkaç cm yükseldiği uydu gözlemleriyle ölçülmektedir. 

Türkiye’nin tektonik kökenli ovaları bahsedilen iki büyük fay hattı boyunca gelişmiştir. Tümünde depremsellik yük-
sektir. Özellikle KAF Boyunca uzanan akarsuların oluşturduğu ovalar, depremselliğin çok sık yaşandığı yerlerdir 
(1999-İzmit). 

Güney Marmara Ovaları : Bursa, Balıkesir, Susurluk, Karacabey, Yenişehir, M. Kemalpaşa
Orta Karadeniz Ovaları : Taşköprü, Ladik, Amasya, Merzifon, Turhal, Erbaa, Taşova, Niksar, Kargı
Doğu Anadolu Kuzey Ovaları : 1. Erzincan 2. Tercan 3. Aşkale 4. Erzurum 5. Horasan
Doğu Anadolu Güney Ovaları : 6. Elazığ 7. Bingöl 8. Muş 9. Malazgirt 10. Eleşkirt

EG
E 

D
EN

İZ
İ

AKDENİZ

KARADENİZ
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Kuzey Anadolu fay hattının etkisiyle oluşan başlıca ovalar, Balıkesir, Bursa, Susurluk, Karacabey, Yenişehir, M.
Kemalpaşa, Taşköprü, Ladik, Amasya, Merzifon, Turhal, Erbaa, Taşova, Niksar, Kargı, Erzincan, Tercan, Aşkale, 
Erzurum’dur. Güney Anadolu Fay hattı boyunca oluşan ovalar ise Antakya, Islahiye, Kahramanmaraş, Elbistan, 
Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Eleşkirt’dir. Görüldüğü gibi Türkiye’de çok sayıda ve adını sayamadığımız sıklıkta 
ovalar görülmektedir. Tektonik çöküntü ovalarının bazı özellikleri çok karakteristiktir. 

✦ Bir kenarından büyük bir fay geçmesi

✦ Üzerinden büyük bir akarsu geçmesi

✦ Dışarıya büyük yarma vadilerle bağlanmaları

✦ Yeraltı suyu kaynaklarına sahip olmaları bu özelliklerden başlıcalarıdır. 

Kuzey Anadolu Fayı Doğu Anadolu İç Anadolu Güneydoğu 
Anadolu Ege Bölgesi

Adapazarı
Sapanca
Düzce
Bolu
Taşköprü
Vezirköprü
Çerkeş
Kurşunlu
Suşehri
Erbaa
Niksar
Taşova
Ladik 
Merzifon
Suluova 
Tosya
Kargı

Muş
Bingöl
Elazığ-Uluova
Antakya-Maraş
Amik 
Göle 
Ardahan
Erzurum
Pasinler
Tercan 
Aşkale
Kağızman
Erzincan

Konya
Mürted
Çubuk
Ankara
Yukarı Sakarya 
Ovaları
Aksaray Akşehir-Eber
Kayseri
Develi 
Eskişehir

Harran
Ceylanpınar
Suruç

UYARI: Ege ovaları çökün-
tü sonucunda oluşan gra-
benlerdir. Bu ovalar daha 
sonra akarsular tarafından 
doldurularak delta ovaları-
na dönüşmüşlerdir.

UYARI : Ovalar önemli tarım arazileridir. Bu nedenle de nüfusun büyük bir kısmı ovalarda toplanmıştır. 
Türkiye’de yaşanan depremlerde çok sayıda can kaybının yaşanmasının sebebi nüfusun gevşek yapı-
daki ova tabanlarına yerleşmiş olmasıdır.  

Ege Bölgesinde akarsuların adı ile anılan bütün ovalar tektonik kökenlidir. Gediz, Bakırçay, Küçük ve Büyük Mende-
res Ovaları, Anadolu plakasının batıya kayması ve Yunanistan bloğu ile çarpışması sonucunda ortaya çıkan çekme 
gerilimiyle ortaya çıkmış grabenlerdir. Grabenlerin içine yerleşmiş bulunan akarsular alüvyonları ile geçmiş dönem-
lerde sığ körfezler halinde olan bu alanları doldurmuşlardır. Dolayısıyla Ege ovalarında hem kıyı ovası hem tektonik 
ova olma özelliğini görebilmekteyiz. Ege ovalarının pek çoğu iki tarafından faylarla sınırlandırılmış, çöküntü karakte-
rindedir. Bu ovalarda sıcak su kaynağı fazladır. Dolayısıyla da jeotermal enerji potansiyeli oldukça yüksektir. Denize 
ulaştıkları kesimlerde çıkıntı bulunmaz. Çünkü günümüz deniz seviyesi 8000 yıl evvel ortaya çıkmış olduğundan, 
akarsular körfezleri henüz doldurabilmiştir. Dış kuvvetlerin hızı değerlendirildiğinde, Ege denizinin sığ yapısı da göz 
önüne alındığında bölgenin birkaç bin yıl sonra alüvyonlarla dolarak karaya dönüşeceği söylenebilir.    
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Eski Göl Tabanı Ovaları

Eski göl tabanları da tektonik çöküntülerde yer almaktadır. Meseleyi daha net biçimde anlayabilmek için son buzul 
çağında Anadolu’da yaşanan olayları anlamak yeterli olacaktır. Buzul çağlarında Anadolu interglasyal (buzul arası) adı 
verilen nispeten sıcak ve nemli bir dönem yaşamıştır. Geçmişte bu interglasyal dönemler pluvial dönem (nemli) olarak 
adlandırılmışsa da daha bilimsel çalışmalarla sonra interglasyal adı ön plana çıkmıştır. Anadolu interglasyal dönemde 
yağışlı bir iklim yaşanan, yüksek dağlarının üst kesimlerinde (2400 m) buzulların yer aldığı, iç kesimlerindeki kapalı 
havzalarda büyük göllerin oluştuğu bir alan haline gelmiştir. Örneğin bahsedilen durumun en güzel örneği, Konya 
Ovası bölgesidir. Konya ovası, Anadolu’nun iç kesimlerinde yer alan bir kapalı havzadır. Bu kapalı havzada buzul arası 
dönemde büyük bir göl oluşmuş, dönemin bitmesi ile göl büyük ölçüde ortadan kalkmıştır. Bunda hem Konya ovası-
nın alttan Tuz Gölü’nü beslemesi (karstik sızmalarla) hem de nemli dönemin sona ermesi etkili olmuştur. 

                         Eski Konya gölü ve Tuz gölünün kapladığı alanlar.

Taban Seviyesi Ovaları

Akarsuların denize ulaştığı yere genel taban seviyesi adı verilir. Buradan itibaren akarsuların derine aşındırması ya-
şanmaz. Akarsuyun hızı ve taşıma gücü taban seviyesine yaklaştığı zaman azalır ve taşıdığı malzemeleri biriktirmesi 
ile meydana gelen ovalara da taban seviyesi ovası denir. Bunların deltalardan farkı; Deltalar deniz içinde, bunlar 
ise kara üzerinde oluşmuş olmasıdır. Taban seviyesi ovaları oluşum şekli bakımından delta ovalarına benzeseler de 
genelde körfezlerde oluştukları için denize doğru bir çıkıntı görülmez.

Ege ovalarının büyük bölümü bu duruma örnektir. Büyük Menderes ve Gediz nehri delta ovaları olmanın yanında, 
çöküntü grabenlerini taban seviyesine göre dolduran taban seviyesi ovalarıdır. Yine bahsedilen ovaların en güzel 
örneği Adapazarı ovasıdır. Adapazarı ovası, son buzul çağında Karadeniz’in bir körfezi iken, Sakarya nehri getirdiği 
alüvyonlarla burayı doldurmuştur. Alanın alüvyal boğulması günümüze çok yakın bir evrede gerçekleştiği için Sa-
karya nehrinin Karadeniz’e doğru bir çıkıntısı görülmez.    

Dağ İçi - Dağ Eteği Ovaları 

Tek kenarında büyük bir dağ sırası uzanan ovalar dağ eteği ovası olarak anılır. Dağ içi ovası ise iki yandan dağlarla 
kuşatılmış, üzerinden akarsu geçen ovalardır. Türkiye’de her iki ova türünede sıkça rastlanmaktadır. Dağ eteği ova-
larının en ünlü örnekleri Hatay’ın Payas ve Erzin ovalarıdır. Bir yanını Amanos dağlarına vermiş olan bu ovalar, da 
eteği ovalarının tipik örneğidir. 

Dağ içi ovalarına da hemen her bölgemizde rastlamak mümkündür. Çünkü; Türkiye ovalarının büyük bölümü fay 
hatları boyunca uzanan akarsuların üzerine yerleşmiş, her yanı dağlarla çevrili yerlerdir. Çok basit bir örnek verirsek 
Doğu Anadolu’da  Erzincan ovası Fırat Nehrinin Murat boyunda oluşmuş, KAF üzerinde gelimiş, güneyinde Mercan 
(Munzur) kuzeyinde Otlukbeli dağları bulunan tipik bir dağ içi ovasıdır. Görüldüğü gibi Erzincan ovasının oluşumun-
da pek çok faktör etkili olmuştur. Ancak Türkiye’deki büyük yer şekillerinin oluşumunda tektonizmanın etkisi hiçbir 
zaman gözden kaçırılmamalıdır. 
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Dağ iç ovalarına Türkiye’deki başlıca örnekler; İnegöl, Karacabey, Tokat, Suşehri, Erbaa, Taşova, Merzifon, Dinar, 
Sandıklı, Şuhut,Isparta, Burdur, Kahramanmaraş, Kayseri, Eskişehir, Muş, Bingöl, Varto, Ardahan, Pasinler, Çaldı-
ran, Elbistan, Malatya, Yüksekova, Iğdır ovalarıdır.  

Karstik Ovalar 

Kireçtaşı kayaçlarının yaygın olduğu alanlarda, yağışların bu tip kayaları çözündürerek ortadan kaldırmasıyla kars-
tik ovalar (Polye) oluşur. Tefenni, Elmalı, Kestel, Korkuteli, Avlan, Acıpayam, Muğla, Burdur ovaları karstik ovalara 
örnektir. Polye ovalarının Akdeniz bölgesinde fazla olmasının nedeni bölgede karstik kireçtaşlarının yaygın olma-
sının bir sonucudur. Yalnızca Antalya yöresinde polye ovaları bulunmamaktadır. Çok anılmasalar da Alp orojenezi 
esnasında ülkemizin hemen her yerinde az-çok karstik kayaçların yüzeylendiği durumlar ortaya çıkmış, buna bağlı 
olarak polye ve özellikle uvalaların her yerde görüldüğünü söyleyebilir. Örneği Düzce-Akçakoca Batı Karadeniz’de 
karstik kapalı çukurlukların görülüğü bir yerdir. Van gölü güneyinde Göllü polyesi bu durumun harika bir örneğidir. 

  Muğla polyesi dört tarafı dağlarla çevrili karstik bir ovadır.

TÜRKİYE’DE KARSTİK YER ŞEKİLLERi
Karstlaşma olayı kireçtaşı (kalker), alçıtaşı (jips), kaya tuzu, dolomit, mermer gibi kayaçlarda oluşabilmektedir. Fakat 
özellikle kireçtaşı, cins ve kalınlık bakımından uygun olması, ülkemiz ve bütün Alp-Himalaya kıvrım sistemi ülkele-
rinde yaygın olması, kireçtaşı üzerinde çok tipik karstik şekillerin oluşması ve uzun zaman asıl şekillerinin bozulma-
ması nedeniyle ön plandadır. Ve karstik yer yüzü şekilleri denildiğinde öncelikle kireçtaşı ile kaplı araziler anlaşılır. 

Türkiye’nin jeolojik evriminin bir sonucu olarak kuzeyinde Kuzey Anadolu Dağları, Güneyinde Toros dağları çözün-
meye gayet uygun, kalın, tektonik bakımdan örselenmiş, karstlaşmaya uygun araziler yaygındır. Dolayısıyla Anado-
lu’da 40.000 mağara olduğu düşünülmekte ve bunların bütün ülke sathına yayıldığı anlaşılmaktadır. Her bölgemizde 
mağaralar görülürse de kireçtaşının saf, kalın ve mezozoik (2.zaman) yaşlı uzandığı Toroslar karstlaşma için daha 
uygundur. Ve bölgede karstik yeryüzü şekilleri çok sayıda ve bir arada görülürler. Bunun dışında Sivas doğusunda 
Zara ve Hafik ilçeleri çevresinde de karstlaşmaya uygun jips (alçıtaşı) formasyonları görülür. Dolayısıyla bu sahada 
jips karstının yer şekilleri görülür. Ayrıca Çankırı yakınlarında az da olsa kaya tuzuna bağlı olarak ortaya çıkmış kimi 
karstik yer şekillerine rastlanır. 

Türkiye’de karstik yer şekillerinin özelliklerine girmeden evvel karstik şekilleri aşınım ve birikim özelliklerine göre 
sınıflandıracağız. 

UYARI : Tablodan da anlaşılacağı üzere 
karstlaşma üzerinde oluşan yer şekil-
lerinin coğrafya bölümlerinde öğretilen 
jeomorfoloji ile çok alakası kalmamıştır. 
Bu bakımdan gerek tabloyu hazırlarken 
gerek bu bölümü yazarken bütün mes-
lektaşlarımızın bilmesi gereken biçimiyle 
konuları ele almış bulunuyoruz. 

Aşınım Birikim

Mağara Sarkıt

Lapya Dikit

Dolin Sütun

Uvala Damla taş

Polye Traverten

Kör Vadi – Çıkmaz vadi

Tünel - Doğal köprü

Obruk
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Türkiye’de karstik  araziler. Haritadan anlaşılacağı üzere Toros dağlarında karstik arazilerin yayılışı ve kalınlığı karstik 
yer şekillerinin gelişimi için gayet uygundur. Ancak Kuzey Anadolu’da karstik araziler daha parçalı ve daha kayaçlar 
daha saftır.

I. Aşınım Şekilleri

Mağaralar
İçine bir insanın  girerek rahatça hareket edebildiği yer altı boşluğuna mağara, daha küçük boyutlu yer altı boşluk-
larına in adı verilmektedir. Türkiye’de çözünebilir nitelikteki kayaçların çok geniş yer tutması, Türkiye’nin iki büyük 
levhanın karşılaşma noktasında yer alması nedeniyle tektonik bakımdan örselenmiş bir arazi yapısının bulunması, 
arazide pek çok iklim görülmesine rağmen yağışsız iklim türlerinin bulunmaması, gibi nedenlerle mağaralar oldukça 
yaygındır. 

Türkiye’de 40.000’in üzerinde mağara olduğu düşüncesi varsa da bu iddiayı doğrulayacak veya yalanlayacak 
başka bir çalışma bulunmamaktadır. Türkiye mağaraları ile ilgili gerçek envanter çalışması MTA’nın bünyesinde 
1979’da kurulan Mağara Araştırmaları Grubu tarafından yapılmaktadır. MTA mağara envanteri’de 2000 civarında 
mağara saymıştır. Ancak şunu unutmamak gerekir ki Türkiye’de karstik arazinin yaygınlığı ve mağaracılık ile ilgile-
nen insan sayısının son yıllarda artması göz önünde bulundurulursa, ülkemizde mağara sayısının 40.000 rakamını 
aşması muhtemeldir.

 

Zindan M.
Isparta

Zeytintaşı M.
Antalya

Gürcüoluk M.
Bartın

Dodurgalar M./
Kaklık M.
Denizli

Tınaztepe M.
Konya

Yarımburgaz M.
istanbul

Yediuyurlar M.
İzmir

Gökgöl M.
ZonguldakCehennemağzı M.

Zonguldak
Ballıca M.

Tokat

Çalköy M.
Trabzon

İnaltı M.
Sinop

Yerküpe M.
Muğla

Fosforlu M.
Muğla

Dupnisa M.
Kırklareli

Mencilis M.
Bartın

Eshab-ı Keyf M.
Mersin

Köşekbükü M.
Mersin

Dilek M. -
Cennet Obruğu M.

Mersin

Karaca M.
Gümüşhane

Tuz M.
Çankırı

Oylat M.
Bursa

İnsuyu M.
Burdur

Buzluk M.
Ağrı

I II III

I.Karain M.  II.Damlataş M.  III.Dim M.

       Türkiye’de turizme açılmış mağaralar. 
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Türkiye’de mağaraların en fazla gözlendiği alan Antalya ve çevresidir. Türkiye’nin mağaraları hem yatayda hem de 
dikeyde oldukça gelişmiştir. Yatay gelişme saf kireçtaşının varlığı ile ilgiliyken, dikey gelişim tektonik yükselmenin 
biz sonucudur. Tilkiler düdeni-Antalya 6818 metre ölçülebilen uzunluğu ile  en uzun mağaramız, son yıllarda yapılan 
çalışmalarla ulaşılan derinliğe göre Mersin-Peynirlikönü düdeni -1429 m en derin mağaradır. 

Lapyalar
Karstik kayaçların üzerinde görülen, çözünme sonucunda oluşan, farklı boyutlardaki yarıntılardır. Yeryüzünde pek 
çok yarıntı görülür. Selcik erozyonunun etkisiyle oluşan gully-rill gibi oluk ve yarıntılardan farklı olarak lapyalar ana 
kayanın bir şekli görünümündedir. Lapyalar kovuk, çatlak, duvar ve oluk lapyası gibi isimler alırlar. Türkiye’de kars-
tik arazilerin tümünde görülmekle beraber en tipik ve büyük şekilde olanlarını Toros Dağlarının Antalya çevresinde 
görmek mümkündür. 

Dolinler - Uvalalar
En küçük karstik kapalı çukurluklar olan dolinlere ülkemizde, başta Toros Dağları olmak üzere karstik kayaçların gö-
rüldüğü her yerde rastlamak mümkündür. Birkaç dolinin birleşmesiyle veya dolinin genişlemesiyle uvalalar oluşur. 
Dolin denildiğinde akla öncelikle Taşeli Platosu  gelmelidir. Çünkü Taşeli yöresinde dolinler o kadar fazladır ki, tarım 
yapmak olanaksız hale gelmiştir. Benzer şekilde Antalya, Göller Yöresi, Konya’nın güneyi, Bolkar ve Aladağlar ile 
Güneydoğu Toroslarda yaygın olarak görülürler. Uvalaların dağılışı dolinler ile aynıdır. Dolin ve uvalalara rastlanılan 
bir diğer yöre Batı Karadeniz’dir. Zonguldak, Bartın, Sinop’ta dolin ve genişçe uvalalar gözlenir.   

Polyeler
Kireçtaşı kalınlığının uygun olduğu yerlerde, tektonizma ve kayaçların staratigrafisinin uygun olduğu yerlerde görü-
len, geniş karstik ovalara  polye adı verilir. Polyelerin dolin ve uvalalardan farkı yüzölçümlerinin çok geniş olması ve 
genellikle karstik olmayan (nonkarstik) bir tabakayla temasın söz konusu olduğu yerlerde ortaya çıkmasıdır. Dola-
yısıyla uygun koşulların görüldüğü yerlerde zamanın da etkisiyle en büyük karstik kapalı çukurluk, polyeler ortaya 
çıkar. Polye ovalarımızın kenarında ilçe ve köyler kurulmuştur. Çünkü polyeler geniş tarım alanlarıdır. 

Polye Alanı (km²) Ortalama yükselti (m)

Zivint 156 900

Kestel 128 780

Bozova 114 850

Çeltikçi 52 850

Kızılkaya 36 795

Bademağacı 34 780

Türkiye’de yer alan bazı Polyelerin boyutları ve yükseltileri (Atalay, 1982’den)

Kireçtaşı kayaçlarının yaygın olduğu alanlarda, yağışların bu tip kayaları çözündürerek ortadan kaldırmasıyla kars-
tik ovalar (Polye) oluşur. Tefenni, Elmalı, Kestel, Korkuteli, Avlan, Acıpayam, Muğla, Burdur ovaları karstik ovalara 
örnektir. Polye ovalarının Akdeniz bölgesinde fazla olmasının nedeni bölgede karstik kireçtaşlarının yaygın olma-
sının bir sonucudur. Yalnızca Antalya yöresinde polye ovaları bulunmamaktadır. Çok anılmasalar da Alp orojenezi 
esnasında ülkemizin hemen her yerinde az-çok karstik kayaçların yüzeylendiği durumlar ortaya çıkmış, buna bağlı 
olarak polye ve özellikle uvalaların her yerde görüldüğünü söyleyebilir. Örneği Düzce-Akçakoca Batı Karadeniz’de 
karstik kapalı çukurlukların görülüğü bir yerdir. Van gölü güneyinde Göllü polyesi bu durumun harika bir örneğidir. 
Türkiye’nin en büyük polye ovası içerisinde göllere de yer veren, Kestel polyeler sistemidir. Bu polyeler sistemi 
birkaç polyenin birleşmesiyle meydana gelmiştir. Bunlar Çeltikçi, Zivint, Bozova , Korkuteli ve Bademağacı polye-
leridir. Kestel polyesinin uzunluğu bu şekliyle 60 km. yi genişliği ise 15-20 km.‘yi bulur.

Türkiye’deki polyelerin tümünü saymak olanaksız görünse de şunları hatırlamak gerekir. Tefenni Polyesi, Elmalı 
Polyesi, Kestel Polyesi, Korkuteli Polyesi, Avlan Polyesi, Acıpayam Polyesi, Muğla Polyesi, Kovada Polyesi, Dom-
bayova Polyesi, Çölovası Polyesi, Çukurkuyu Polyesi, Karabedir Polyesi, Uzunpınar-İcikli Polyesi, Kızılova Polyesi, 
Dümbelekdüzlüğü Polyesi, Suğla Göl alanı, Göllü polyesi.  
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Kör Vadi – Çıkmaz vadi
Yüzey suları, karstik bölgelerde düdenler kanalıyla yer altına kaçarlar. Dolayısıyla karstik arazilerde su kıtlığı yaşanır. 
Suyun yer altına indiği kimi yerlerde günümüz drenajı ile geçmişteli drenaj (paleodrenaj) iç içe geçmiştir. Yani bazen 
ortaya çıkan bir akarsu bir süre sonra aniden ortadan kaybolur ve bir başka yerde gün yüzüne çıkarak yoluna de-
vam eder. İşte karstik arazilerdeki bu çözünme ve drenaj karmaşası farklı bir takım yer şekillerinin ortaya çıkmasına 
yol açmıştır. 

Ülkemizde bu tip yer şekillerine çokça rastlanmaktadır. Özellikle Antalya bölümünde sayıları oldukça fazladır. O 
kadar ki Antalya kentinin kurulduğu yeri büyük bir traverten basamağı yapan şey, Aksu ırmağının son buzul çağında 
taşıdığı milyonlarca ton eriyik haldeki kireçtaşını, traverten basamağının içindeki kör vadiler ve mağaralar aracılığıy-
la Akdeniz’e taşımasıdır. Bahsedilen durumun en güzel örneği Antalya’nın 5 km kadar kuzeyinde yer alan Düden 
batığı adıyla anılan, Düden suyu ırmağıdır. Düden suyu yüzeye çıktığı yerden 50 m ileride başka bir düdene girerek 
kaybolur. 2 km yeraltından aktıktan sonra, kör vadiden  yüzeye çıkar ve Düdenbaşı denilen çıkmaz bir vadide tekrar 
meydana çıkar. Dolaysıyla Düden başı adı verilen kör vadi esasen bir karst penceresidir. Antalya çevresinde mağara 
tavanının kilometreler boyunca çökmesi ile oluşmuş vadiler görülür. 

Tünel ve Doğal Köprü
Karstik arazilerde bahsedildiği gibi yer altı akarsuları yer üstündekilerden daha güçlü ve daha fazladır. Burada özel-
likle yer altı akarsuyu tabirine dikkat etmek gerekmektedir. Çünkü karstik sahalarda yer altı suları, normal araziler-
deki yer altı suları veya akifer-taban suyu gibi davranış göstermezler. Kaya çatlakları, diyaklazlar başlangıçtaki şe-
kilse de zamanla mağaraya dönüşen yeraltı ırmaklarının akış yolları, yüzeydeki vadilere benzer özellikler gösterirler. 
Mağaralar boyunca akış gösteren akarsular bazen yer altında öyle büyük sistemler meydana getiriler ki uzunluğu 
ABD’de Mammoth Mağarası 560 km uzunluktadır. Ülkemizde bu uzunlukta değilse de yakın gelecekte bir kaç yüz 
kilometrelik yer altı akışlarının saptanacağı düşünülebilir.  

UYARI : Yerköprü, adından da anlaşıla-
cağı gibi yerin aslında köprü gibi olma-
sı durumudur. Türkiye’de 4 farklı Yer-
köprü bulunmaktadır. Bunlardan ünlü 
bir tanesi Mersin’in Mut ilçesinde yer 
alır. Fotoğrafta görülen bu yerköprüde 
bir mağaradan geçen Ermenek Çayı’na 
karstik bir kaynaktan çıkan başka bir 
dere (traverten basamağı oluşturarak) 
şelale oluşturarak dökülmektedir. 

Türkiye’de tünel ve doğal köprülere yerel bir isim verilmiştir(Yerköprü). Türkiye’de yer köprülere çok sayıda örnek 
bulunmasına karşın en ünlüleri Konya’nın Hadim ilçesinde ve Mersin’in Mut ilçesinde yer almaktadır. Her ikisinde 
de akarsu bir görünüp bir kaybolmakta ve bu esnada başka bir akarsuyun suları şelale oluşturarak ana akarsu ile 
birleşmektedir. 

Birikme Şekilleri
Karstlaşmanın yaşandığı arazilerde görülen birikim şekillerinden en önemlisi travertenlerdir. Travertenler, yağış su-
larının karstik kayaca ulaşması ile yaşanan tepkime sonucunda kayaçtan ayrılan kirecin, uygun koşullar taşıyan 
başka bir yerde çökelmesi ile oluşurlar. Karstik kayaçları ayrıştıran özellik yağış sularında bulunan karbonik asittir. 
Karbonik asit oranı değişmekle beraber, yağış sularının tümünde görülür. Ancak serin suların karbondioksit tuta-
bilme kabiliyeti önemli ölçüde arttığından sun buzul çağında karstik arazilerden kaynağını alan akarsular pek çok 
yerde traverten birikimleri meydana getirmiştir. Antalya şehrinin kurulduğu alan bunun çok güzel bir örneğidir. Buzul 
çağında Batı Toroslardan kaynağını alan Aksu çayı ve Köprü çay, yüksek karstik arazilerden taşıdıkları çözünmüş 
kireçtaşını denize ulaştıkları yerde biriktirmişlerdir. Serin dağ sularında taşınan kireç, sıcaklığın artması, basıncın 
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artması, durgun ve yoğun tuzlu bir suyla karşılaşması sonucunda deniz kıyısında birikmiştir. Meseleyi biraz delta 
ovası gibi algılamak ama karıştırmamak gereklidir. Yani serin karstik doygun sular, içlerindeki çözeltiyi, deniz kena-
rında biriktirmişlerdir. Bu olayın sonucunda günümüzde Antalya kentinin kurulduğu traverten basamağı oluşmuştur. 
Dolayısıyla Antalya kıyı düzlüğü kesinlikle bir delta ovası değildir. 2013 KPSS’de bu sorulmuştur. 

 

UYARI : Antalya şehrinin yakınlarında 
yer alan Düden şelalesinin verildiği fo-
toğrafta,  bahsedilen durum görülmek-
tedir. Antalya şehrinin kıyıları, meşhur 
falezlerle kaplıdır. Falezler travertenden 
oluşmaktadır. Antalya bu şekilde üç 
basamaktan oluşmaktadır. Basamaklar 
son buzul çağında, deniz seviyesinde 
yaşanan değişimlerin somut kanıtıdır. 

Karstik birikme şekillerinden geriye kalanların tümü farklı isimlerle anılsa da mağara içinde yaşanan doygun su 
akışından kaynaklı olarak oluşan sarkıt-dikit türleridir. Mağara tavanından inen doygun sular, içlerindeki çözeltiyi 
tavanda sivri bir çıkıntı şeklinde biriktiriyorsa buna sakıt denir. Bazı sarkıtlar çatlak boyunca uzunlamasına bir şekle 
sahiptirler. Bunlara da perde sarkıtı denilir. Anlaşılacağı gibi sarkıtlar biçimlerine göre çok farklı isimlerle anılırlar. 
Aynı şekilde mağara tavanından düşen doygun sular, mağara tabanında geniş bir yüzeye dağılır. Kayaç çatlakların-
dan geçerken maruz kaldığı basınç ile tabanda karşılaştığı basınç tümüyle farklıdır. Dolayısıyla tabanda da birikme 
ortaya çıkar. Böylelikle dikit adı verilen yer şekli oluşur. Benzer şekilde mağara tabanında bulunan kayalar traverten 
bir örtüyle kaplanır. Ya da su tanecikleri farklı biçimde birikerek patlamış mısıra benzer (pop corn) şekiller oluşturur-
lar. Dolayısıyla karstik arazilerde yer altı sularının ulaştığı her yerde karstik birikim şekilleri görülebilir.  

III. Türkiye’de Kireçtaşı Dışındaki Kayaçlarda Görülen Karstik Şekiller
Türkiye’nin iç kesimlerinde jeolojik evrime bağlı olarak geniş yayılım alanına sahip, çözünebilen kayaçlar vardır. 
Bunlardan en önemlisi alçıtaşı yada jips adı verilen, yağmur sularıyla kireçtaşına göre kolayca çözünebilen kayaçtır. 
Anadolu’nun iç kesimlerinde çok geniş alanlar kaplayan Oligo-Miyosen yaşlı jipsler yer yer  karstlaşmıştır. Jips kars-
tı kireçtaşı karstından belirgin farklılıklar gösterir. Bu tip karstta yüzeyde dolinler yaygındır. Mağaralar çabuk oluşur-
sa da çabuk yıkılarak enkaz halini alır. Jips karstında büyük kapalı çukurlara (polye) fazla rastlanmaz. Ülkemizde 
jips karstının en yaygın olarak görülüğü alan Sivas-Zara arasında yer alır. Burada yağın olarak görülen dolinlere 
“por koyağı” adı verilir. Benzer şekilde az da olsa Çankırı yakınlarında kaya tuzu formasyonuna bağlı yer şekilleri 
ve Erzurum-Oltu’da jips formasyonlarına bağlı olarak ortaya çıkan bazı küçük karstik yer şekillerine rastlanır. 

UYARI : Sivas-Zara’da jips kayaçlarının 
karstlaşmasına bağlı olarak oluşmuş 
Sülük Gölü. 
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UYARI : 
✦  Manavgat akarsuyu ülkemizde rejimi en düzenli akarsudur. Bunun nedeni tamamen karstik araziler-

de yer altı suları tarafından beslenmesidir. 
✦  Karstik araziler yüzeyde su sorunu yaşandığından tarım açısından uygun alanlar değildir. Bu nedenle 

Antalya Bölümü ile Göller yöresi seyrek nüfuslanmıştır.
✦  Ülkemizdeki polyeler TAKKE ile kısaltılmıştır. Bunlar sırasıyla Tefenni, Acıpayam, Kestel, Korkuteli, 

Elmalı polyeleridir.

Türkiye’de Buzullaşma
Türkiye’de son buzul çağında yaşananlar sonucunda, az da olsa buzulların etkili olduğu yer şekilleri ortaya çıkmış-
tır. Türkiye’de pleistosen buzullaşmasının etkili olmamasının nedeni Anadolu’nun enlem değerleridir. Orta kuşağın 
sıcak kesiminde yer alan Anadolu’da yalnızca belirli bir yükseltinin üzerine çıkabilen dağlarda buzul şekillerine 
(glasyasyona) rastlanmaktadır. Türkiye’de buzullaşma yaşanmasının temel şartı yükseltidir. Çünkü yükseltiye bağlı 
olarak sıcaklık azalır. Anadolu’nun batısında yükseltiye bağlı olarak kalıcı kar sınırı son buzul çağında 2400 metre-
ye, doğuda ise 3000 metreye kadar inmiştir. Günümüzde Aladağlar’da 3700 metrede buzullar görülebilmektedir. 
Güneydoğu  Toroslarda Cilo Dağlarında ise buzul dilleri 3000 metreye kadar ulaşmaktadır. Bahsedilen durum kara-
sallığın bir sonucudur. Rize dağlarında ise kalıcı kar sınırı 3100 metredir. Türkiye’nin en önemli buzulu Ağrı dağının 
zirvesindeki takke buzuludur. Dağın kraterinden beslenen 10 kadar buzul 3800 metreye kadar inerler. 

Türkiye’de pleistosen glasyasyonuna uğrayan alanlar oldukça sınırlıdır. Bu durumun ortaya çıkmasında, Türkiye’de 
glasyasyonun yükseltiye bağlı olarak ortaya çıkmış olması etkili olmuştur. Son glasyal dönemde Türkiye’nin batı-
sında kalıcı kar sınırı2200-2400 metreye, Doğu Anadolu’da ise 3200 metreye kadar inmiştir. Dolayısıyla ülkemizde 
pek çok dağın zirve kesimlerinde buzullaşma izlerinde rastlanmaktadır. Türkiye’de yüksek dağlık yerlerde görülen 
buzulların en geniş yer kapladığı dağlar Güneydoğu Toroslar ve Doğu Karadeniz Dağlarıdır. 

Türkiye’de Buzullaşmaya Uğramış Başlıca Dağlar
Türkiye’de glasyasyon olayının en tipik ve şiddetli biçimde yaşandığı alan Doğu Karadeniz yöresidir. Çünkü Doğu 
Karadeniz’de hem dağların uzanış yönü hem de yükseltisi buzullaşma için oldukça uygundur. Alanın yoğun olarak 
buzullaşmasında öncelikle, basınç merkezlerinin konumu ve Karadeniz üzerinden gelen nem yüklü, kuzeybatı yönlü 
hakim hava hareketleri etkili olmuştur. Bahsedilen hava kütleleri iç kesimlere geçme çabası gösterirken, günümüz-
de olduğu gibi geçmişte de Doğu Karadeniz dağlarına çarparak yükselmiş ve bol miktarda yağış bırakmıştır. Doğu 
Anadolu’da daha yüksek alanlar bulunmasına rağmen Doğu Karadeniz kadar buzullaşma görülmemesi nemliliğin 
(denizellik) bir sonucudur.   

Doğu Karadeniz glasyasyonunun en şiddetli olduğu yerlerden biri Gümüşhane’nin 30 km doğusunda yer alan 
Gavur Dağıdır. Gavur dağlarında yüksekliği 2700 metre olan 12 sirk yer alır. Yapılan çalışmalar burada kalıcı kar 
sınırının 2750 metre olduğunu göstermiştir. Kaçkar Dağına kadar Doğu Karadeniz dağlarının tümünde büyük buzul-
lara ilişkin izlere rastlanmaktadır. Özellikle Karagöl, Soğanlı, Tatos ve Kaçkar dağları yöredeki en önemli glasyasyon 
sahalarıdır. 

Doğu Karadeniz dağları kadar olmasa da önemli bir buzullaşma sahası da Doğu Anadolu’da yer alan Munzur Dağ-
larıdır. Munzur Dağlarının kuzeyinde Mercan Dağlarında da büyük bir vadi buzulunun varlığı saptanmıştır. Munzur 
Dağları bir bütün olarak 130 km uzunluğunda, 30 km genişliğinde bir glasyasyon sahası olarak değerlendirilebilir. 
Günümüzde Munzur Dağlarında kalıcı kar sınırı Pleistosende 2750 metre hesaplanmış, günümüzde ise 3600 metre 
olduğu saptanmıştır. 

Türkiye’nin geçmişte de günümüzde de en önemli buzul sahalarından biri Güneydoğu Toroslar üzerinde yer almak-
tadır. Türkiye’de en uzun buzul dilleri Cilo-Sat Dağlarında ortaya çıkmıştır. Gelyaşin zirvesinin doğu ve batısındaki 
sirklerden sarkan vadi buzulları 10 km uzunluğa ulaşmıştır. Buradaki buzul sahasının 15 km uzunluğunda, 7 km 
genişlikte olduğu düşünülmektedir. Günümüzde de gerilese de halen aktüel buzulların görüldüğü yegane dağlar 
Cilo (Buzul) Dağlarıdır. 
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UYARI : Mescit dağı önemli bir bu-
zul sahasıdır. Günümüzde sirk gölleri, 
glasyonun varlığını gösterir.

Erzurum kuzeyinde yer alan Mescit dağı önemli bir buzul sahasıdır. Burada 2750 metre seviyesine göre oluşmuş 
yedi tane sirk gölünü varlığından bahsedilebilir. 

Eğirdir-Kovada oluğunun batısındaki Davras Dağında 2400-2450 metre yükseklikte üç ayrı sirk tespit edilmiştir. 
Akşehir-Eber gölleri güneyinde Sultan Dağlarında 2100 metrede nivasyon sirkleri bulunmaktadır. Bolkar Dağlarının 
kuzeyinde çok sayıda sirk gölü bulunmaktadır. Bu durumun ortaya çıkmasında bakı etkisi dikkati çeker. Aladağlar 
ülkemizde buzullaşma olayının şiddetli ve yaygın olarak gerçekleştiği bir alandır. Karstlaşma ve glasyasyonun iç içe 
geçtiği Aladağ zirvelerinde çok sayıda sirk gölü yer almaktadır. 

Anadolu’da glasyasyona uğramış pek çok dağ bulunmaktadır. Bunlarda nemlilik (denize yakınlık) ve yükselti fak-
törlerinin etkisi asla unutulmamalıdır. Örneğin Uludağ 2543 ‘m yükseltide olması ve Marmara Denizinin güneyinde 
yer alması  sayesinde nispeten fazla glasyasyona uğramış bir dağdır. Uludağ’ın kuzeydoğusuna bakan yamacında 
2220 ve 2330 m yükseltide 9 sirk oluşmuş, Aynalı göl bu sirklerden birinin içine yerleşmiştir. Kaz Dağları ve Ilgaz 
Dağlarında glasyasyon oluşmasa da periglasyal şekiller görülmektedir. 

Ülkemizde yalnızca yüksek dağların zirve bölümlerinde buzullaşma olayları yaşanmıştır. Türkiye’de en önemli buzul 
sahası Doğu Karadeniz Dağları’nın zirve bölümleridir. 

       Türkiye’de buzullaşma görülen başlıca dağlar.
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Türkiye’de Volkanizma
Türkiye’de jeolojik açıdan pek çok döneme ait volkanik araziler gözlenebilmektedir. Ancak burada bahsedilecek 
olan günümüzde etkileri doğrudan görülebilen genç volkanik araziler ve bu arazilerde yaşanan olaylar sonucunda 
ortaya çıkan şekillerdir. Türkiye’de genç volkanik arazi 3. Zamanın Neojen evresinde oluşmaya başlamış, Tetis De-
nizinin tabanından yükselen Anadolu’nun üzerinde oluşan kimi göllerde yaşanan tortulanma ile zamandaş olarak 
gerçekleşmiştir. Dolayısıyla Anadolu’nun pek çok yerinde görülen gölsel formasyonlarla, karışık volkanik materyal-
ler bu durumun en önemli kanıtıdır. 
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Türkiye’de genç volkanik arazilerin dağılışına bakıldığında özellikle Doğu Anadolu ve İç Anadolu’da bu tip arazilerin 
oldukça yaygın olduğu görülmektedir. Genç volkanik sahaları şekillerin tazeliği bakımından iki gruba ayırmak ye-
rinde olacaktır. Bunlardan ilki Ankara kuzeyinde bulunan Köroğlu Dağlarında iki magma çıkış merkezi saptanmıştır. 
Ancak bölge volkanizması yaşça çok eski olduğu için çıkış merkezleri çok belirgin değildir.

Türkiye’de neojen başlarında belirli merkezlerden çıkışlar şeklinde yaşanan volkanizma, dönem sonlarına doğru 
şiddetlenerek devam etmiştir. İkinci dönemin volkanizmasında en temel özellik Doğu ve İç Anadolu’da volkanizmanın 
iki belirgin hat üzerinde gerçekleşmiş olmasıdır. Bu hatlardan ilki Anadolu’nun iç kesimlerinde Konya Ovasından 
başlayarak, Kayseri’de sona eren hattır. Diğeri ise Van Gölünün oluşumuna neden olan Nemrut gölü ile başlayarak 
Ağrı Dağı ile (Türkiye sınırından sonra da devam eden) sona eren, ikinci hattır. 

İç Anadolu’da yer alan ilk bir çıkış güzergahı Karaman Ovasında yer alan Karadağ (2788 m)’dan başlayarak, 
Karacadağ (1375 m) ile devam eder. Hasan Dağı (3268 m), Melendiz Dağı(2963 m) ve son olarak da Erciyes dağı 
(3916 m) ile son bulur. İç Anadolu’nun çok önemli bu volkanik dağ hattında yer alan zirveler günümüze çok yakın 
devrelerde faaliyetlere sahne olduğu (Milattan önce 253) tespit edilmiştir. Erciyes, Hasan Dağı ve Melendiz Dağ-
larının günümüze çok yakın aktiviteleri Kapadokya olarak adlandırılan bölgede volkanik malzemenin oluşmasında 
önemli rol oynamıştır. 

Ülkemizdeki genç volkanik aktivitenin bir diğer merkezi ise Doğu Anadolu’da yer alır. Levha tektoniğinin bir sonucu 
olarak Avrasya-Arap levhaları çarpışmış, bu çarpışma sonucunda Anadolu yükselmiş ve deniz tabanından çıkarak 
bu günkü şeklini almıştır. Bahsedilen levha hareketleri son derece karmaşık, yerel olarak büyük farklıklar gösteren 
olaylara yol açmıştır. Burada ilk ve tek etkinin yer kabuğunun epirojenik yükselmesi  olduğu düşünülebilir. Ancak 
durum yalnızca böyle değildir. Kıta-kıta çarpışmasının bir sonucu olarak yer kabuğu kalınlaşmış, yer kabuğunda ba-
tıya kayma etkisi ortaya çıkmış, batıya kayan yer kabuğu başka bir kabuk parçasıyla çarpışmış ve büyük bir gerilim 
ortaya çıkmıştır.  Tüm bu olaylar Doğu Anadolu’da öncelikle kendini yükselme olarak göstermiştir. Fakat bir diğer 
önemli ve şekillendirici etken ise yer kabuğunun kırılması, volkanizmanın kırıklar boyunca başlaması ve günümüze 
değin artarak devam etmesidir. Doğu Anadolu volkanizması üzerine yapılan çalışmalar faaliyetlerin günümüze çok 
yakın dönemlerde sona erdiğini göstermektedir. 

Doğu Anadolu’da yer alan volkanik hat Van Gölü batısında Nemrut Dağı(2948 m) ile başlar. Süphan Dağı(4158 m), 
Tendürek Dağı(3584m), Küçük Ağrı (3898 m) ve Büyük Ağrı(5137 m) Dağları ile devam eder. Ermenistan’da da iki 
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büyük volkan ile hattın devam ettiği görülür. Türkiye’de volkanik aktivitenin en fazla yaşandığı alan burasıdır. Nem-
rut Dağının, 1441 yılında en son aktivitesinin yaşandığı tespit edilmiştir. Nemrut krater gölünün sıcaklığının halen 
yüksek olması (kışın buhar tütmesi) ve buradaki çeşmelerden sıcak suların akması volkanik  faaliyetin yakınlığı 
hakkında fikir verebilir. Bu hat üzerindeki dağların çok yüksek olması, kırık boyunca yer yüzene ulaşan magmanın 
yoğun-ağdalı bir yapıda olmasının bir sonucudur.

Türkiye’de bir diğer volkanik merkez Karacadağ (1957) olup, Anadolu’nun güneydoğusunda, Şanlıurfa-Diyarbakır 
illeri arasında yer almaktadır. Karacadağ’ın lavlarının çok akışkan olması nedeniyle yüksek bir volkan dağı oluşama-
mıştır. Kalkan volkan olan ve lavların renginden dolayı Karacadağ adını alan bu koni 130 km çapında geniş bir alana 
yayılmıştır. Dağın oluşumu sona erdikten sonra ışınsal-radyal vadilerle yarılmıştır.

Anadolu’nun güneyinde anılması gereken genç volkanik arazilerin başında Antakya ilinden başlayıp kuzeye doğru 
ilerleyen Hassa-Kırıkhan bölgesindeki genç volkanik arazidir. Kuvarternerde yaşanan genç volkanik faaliyetler bu-
rada çok sayıda volkan konisinin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Akışkan volkanik materyallerin katılaşması ile yöre 
halkının “leçe” adını verdiği bir donmuş lav akıntılarından meydana gelen arazi yapısı ortaya çıkmıştır. 

Batı Anadolu’da ise Kula-Adala (Manisa) arasında oluşmuş bir volkanik yöre dikkat çekicidir. Yörede bulunan vol-
kan konileri yerel halk tarafından “Divlit” adıyla anılır. Bölgede 68 tane genç volkan konisi sayılmıştır. Volkanizma 
oldukça gençtir. Öyle ki prehistorik dönem insanları volkanizma olayına şahit olmuş, mağara duvarlarına bunları 
resmetmiş ve hatta proklastik akıntı esnasında kaçarken ayak izlerini kızgın toprağa bırakmışlardır. 

Meke gölü ülkemizin en tanınmış volkanik oluşumlarından biridir. Konya’nın Karapınar ilçesinde, bir maarının sular 
altında kalmasıyla oluşmuştur. Göl ve birincil krater çukurunun uzunluğu 800 metre, genişliği 500 metredir. 4-5 
milyon yıl önce oluşan bu maar, zamanla suyla dolarak göle dönüşmüş ve daha sonra, günümüzden 9000 yıl önce 
ikinci bir volkanik patlama ile gölün ortasındaki ikinci volkan konisi oluşmuş, zamanla o da suyla dolarak ikinci bir 
göle dönüşmüştür. Meke Maarı 2005 tarihinde Ramsar Sözleşmesi’nin listesine dahil ettirmiştir.  Meke maarının 
yanında Acıgöl maarı ve diğer bir patlama çukurluğu yer alır. 
 

UYARI : Ünlü Meke maarını gösteren 
fotoğrafta, sahadaki üç genç volkanik 
oluşumda çok net biçimde görülebil-
mektedir. En solda en genç patlama 
çukurluğu, sonra Meke Maarı ve için-
deki ikincil krater, en üstte ise Acıgöl 
maarı yer almaktadır. Meke maarını 
farklı kılan özellik, içinde de yeniden bir 
krater oluşturan son volkanik faaliyettir. 

Türkiye’de Tektonizma

Günümüzde Türkiye’nin dış görünüşünün ortaya çıkmasında en fazla etkili olan kuvvet hiç kuşkusuz ki tektonizma-
dır. Anadolu 3. Zamanda Avrasya ve Arap levhalarının sıkıştırmasıyla deniz tabanından yükselerek günümüzdeki 
görünümünü almıştır. Sıkışan Anadolu’nun kuzeyinde ve güneyinde büyük dağ sıraları ortaya çıkmış daha  sonra 
Anadolu topyekun yükselerek büyük bir platoya dönüşmüştür. Kabaca Anadolu’nun anlatılan özgeçmişi şu anda 
görülen her türlü yer yüzü şeklinin ortaya çıkmasında ve şekillenmesinde belirleyici olmuştur. Dolayısıyla bu bölüm-
de günümüz yer şekillerinin oluşumunda etkili olan neotektonik dönem olaylarını inceleyeceğiz.  

Türkiye’nin Şekillenmesinde Neotektonik Dönem

Ülkemizde Neotektonik dönem Eosenin bitmesiyle ile başlar. Çünkü kabaca bu dönemde artık Alp-Himalaya kıvrım 
sistemlerinin oluştuğu ve şekillendiği düşünülmektedir. Güneyden Anadolu’ya bindiren Arap levhası, Anadolu 
kütlesiyle çarpışmış , bunun sonucunda da Bitlis Dağları güneye doğru itilmiştir (şaryaj). Anadolu bu çarpışma 
ile yükselmeye ve yarılmaya başlamış, volkanizma hız kazanmıştır. İlerleyen süreçte Anadolu sıkışmanın etkisi ile 
batıya doğru kaymaya başlamış ancak Güney Avrupa ile çarpışmıştır. Bu çarpışma Batı Anadolu’da bir bükülmeye 
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yol açmış, dolayısıyla da Egeit karası denilen alan çökmeye başlamıştır. Aynı dönemde Anadolu’nun batıya doğru 
seyreden hareketi Kuzey Anadolu Fay hattı adı verilen dev tektonik yapının ortaya çıkması sağlamıştır. 

Miyosenden itibaren Anadolu’nun iç kesimlerini kaplayan göller Pliyosen’de iyice genişlemiştir. Günümüzde ülke-
mizde yaygın olarak görülen evaporit (tuz-bor-kiraçtaşı-alçıtaşı) çökelleri bu dönemde oluşmaya hız katarak devam 
etmiştir. Bu dönem hareketlerine bazı kaynaklarda geç Alpin olayları olarak bahsedilir. İşte geç alpin olaylarının en 
güzel örneklerinden biri de şiddetlenerek ülke genelinde görülen volkanizmadır. İç ve Doğu Anadolu’da giderek 
artan biçimde volkanik yeryüzü şekilleri ortaya çıkmıştır.   

Pleistosen’de ise en belirgin durum Anadolu havzalarının çevreden gelen materyallerle doldurulmasıdır. Bu dönem-
de buzul çağları (glasyal) evreler yaşanmışsa da buzularası (interglasyal) evreler de Türkiye üzerinde oldukça etkili 
olmuştur. İnterglasyal dönemlerin Anadolu üzerinde çok büyük etkileri görülmüştür. Bunlardan  ilk ve en önemlisi 
Orta Anadolu Kapalı havzasında iki büyük tatlı su gölünün ortaya çıkmasıdır. Bu göller diğer bahislerde de geçen 
Konya ve Tuz gölleridir. 

Pleistosenin önemli özelliklerinden biride KAF ve GAF’ın çok şiddetli aktivitelere sahne olmasıdır. Fay hatlarının 
büyük hareketleri yer şekilleri üzerinde   dolaylı etkiler yapmaktadır. Özellikle Pleistosen drenajının oluşması ve ge-
lişmesi ile akarsuların epironejeneze bağlı olarak tabana gömülmelerinde son jeolojik çağlardaki tektonik hareketli-
liğin etkisi büyüktür. Örneğin dönemde tektonizmaya bağlı olarak şekillenen drenajın en tipik olarak görüldüğü yer 
Kızılırmak nehrinin Çorum-Bafra arasında kalan kesimidir. Burada Kızılırmak KAF’a bağlı olarak sağa ötelenmiştir. 

UYARI : Kuzey Anadolu Fay hattı 
üzerinde yer alan, faya bağlı akarsu 
ötelenmesinin en tipik biçimde gö-
rüldüğü yer yandaki haritada gös-
terilmiştir. Haritada dikkat edilirse 
Kızılırmak’ın akış güzergahında (Al-
tınkaya barajı öncesi) bozukluklar 
dikkat çekicidir. Yeşilırmak nehri de 
tümüyle KAF üzerinde oturmuş ve 
sahadaki drenaj KAF’a bağlı olarak 
şekillenmiştir.

Pleistosende Anadolu’da görülen önemli karakteristik özelliklerden biri de ülke genelinde yaygın olarak görülen 
yaygın volkanik aktivitedir. Batı’da Kula-Adala (Manisa) volkanitleri, İç Anadolu’da Karacadağ, Hasan Dağı, Me-
lendiz, Erciyes Volkanizması, Doğu Anadolu’da ise Nemrut , Süphan dağlarındaki volkanik faaliyetin bu dönemde 
(daha pek çok yerle birlikte) bir arada yaşandığı görülmektedir. 

Türkiye’de Depremler
Yerkabuğu parçalarının farklı yönlerdeki hareketleri esnasında ortaya çıkan titreşim ve salınım hareketlerine dep-
rem denir. Depremler üçe ayrılır. 

1. Volkanik depremler

2. Çöküntü depremleri (karstik sahalarda gözlenir)

3. Tektonik depremler 

Türkiye büyük kıta levhalarının kesişme noktasında yer aldığı için depremsel olarak oldukça faal bir ülkedir. Ülke-
mizde 3 önemli fay kuşağı vardır. 

A) Kuzey Anadolu Fay hattı (KAF)
Ülkemizin en faal fay hattıdır. Bu fay üzerinde yaşanan depremlerde büyük can ve mal kayıpları yaşanmıştır. Batıda 
Saros Körfezi’nden başlayan fay Anadolu’yu kuzeyden kat ederek Karlıova’ya ulaşır. 
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UYARI : 

Türkiye’de deprem bölgelerinin verildiği haritada en dikkat çekici nokta Türkiye’de levhaların 
karşılaşma sahasında, depremlerin daha yaygın olmasıdır. Anadolu’nun merkezi kesimleri dep-
remsellik bakımından en kısır alanı oluşturur. 

B) Güney Anadolu Fay Hattı (GAF)
Hatay- Maraş oluğunu kat ederek Doğu Anadolu’ya ulaşır. 

C) Batı Anadolu Fayları 
Ege Bölgesi’nde yer alan ovaların (grabenlerin) çevresindeki küçük faylardan oluşur. Bölge depremsel olarak aktif 
olsa da çok büyük depremlerin yaşandığı bir saha değildir. 

UYARI : 

Depremin en az yaşandığı bölgeler;
– Karadeniz kıyıları
– Ergene havzası
– Konya Karaman çevresi
– Mardin çevresi 
– Teke ve Taşeli yöresi
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TÜRKİYE’DE HEYELANLAR ve EROZYON
Türkiye’de heyelanların ayrı bir yeri ve önemi vardır. Heyelanlar ülkenin genelinde pek çok yerde, can ve mal kaybı-
na neden olmaktadır. Heyelanların yaygın ve sık karşılaşılan bir doğal olay olmasında Türkiye’nin iklimi, jeomorfo-
lojik ve jeolojik özellikleri her türlü kütle hareketlerinin oluşması için uygun koşullara sahip olması etkili olmaktadır. 

Beşeri faaliyetlerde ülkemizde heyelanın yoğun ve sık yaşanmasında oldukça etkilidir. Beşeri faaliyetlerin heyelan 
sürecine hız kazandırması; yamaçlar üzerindeki bitki örtüsünün yok edilmesi veya tahribi ile gerçekleşmektedir. 
Heyelanları azaltmaktan ziyade etkilerini en aza indirgemek amacıyla öncelikle yerleşim alanlarının seçiminde her 
türlü alt yapı çalışmalarından önce kapsamlı bir zemin etüdünün yapılması gereklidir. Yol, köprü, tünel ve baraj gibi 
çalışmalar esnasında yapılan hatalı uygulamalar da heyelanları arttırır ve hızlandırır. Türkiye yüzölçümünün %80’nini 
kütle hareketlerini kolaylaştıran eğimli ve sarp araziden oluşan alanlar kaplamaktadır. 

UYARI : Türkiye’de pek çok yerde 
heyelan olaylarına rastlanabilmek-
tedir. Ayrıca yer yapısının çeşitliliği 
nedeniyle farklı heyelan türlerine 
rastlanabilmektedir. Yanda yumuşak 
dolgu kütlesinin heyelanında yaşa-
nan akmanın durumu görülmektedir.  

Heyelanların yalnızca bir neden ile açıklanmasında yaşanan zorluk, heyelan türünde de görülür. Yamacı oluşturan 
malzemenin farklılığı nedeniyle heyelan olgusu birden fazla türde de görülebilir. Düşme, kayma ve akma şeklinde 
olan heyelan bir süre sonra aynı anda, iki veya üç hareket şeklinde yaşanabilmektedir. Türkiye’de heyelanların çoğu 
genellikle karmaşık türde oluşurlar. Bir heyelanın tek ve kesin bir nedene bağlanması hemen hemen olanaksızdır. 
Çünkü yukarıda belirtilen bir çok neden, heyelanın oluşmasına aynı anda etki etmektedir. 

Heyelan eğimli yamaçlarda toprak ve kaya kütlelerinin aniden koparak yer değiştirmesidir. Heyelanın oluşumu için;

– Eğim

– Yağış

– Jeolojik yapı (killi kayaçların bulunması) gereken en önemli etkenlerdir. 

UYARI : Bitki örtüsünün bulunması heyelan olayını engellemez. Ancak bitki örtüsünün tahrip edilmesi 
heyelan olayını hızlandırır. 

Ülkemizde heyelan olaylarına en fazla Doğu Karadeniz Bölgesi’nde rastlanmaktadır. Heyelan olayları en fazla ilk-
bahar mevsiminde gerçekleşir. Bunun nedeni, yağışların bu dönemde artması ile karların erimesidir. Doğu Kara-
deniz’den sonra Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri’nde yoğun olarak yaşanır. Erozyon ise, bir bölgedeki 
toprak örtüsünün zaman içerisinde ortadan kalkmasıdır. Erozyon oluşumu için;

–  Eğim

–  Bitki örtüsünün bulunmaması

–  Tabakaların durumu

–  Çayır ve meraların tarım alanlarına dönüştürülmesi

–  Toprağın eğim yönüne paralel sürülmesi gereklidir. Erozyon olaylarına ülkemizde en fazla İç Anadolu Bölgesi’nde 
rastlanmaktadır.
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Türkiye’nin iklimi, jeomorfolojik ve jeolojik özellikleri her türlü kütle hareketlerinin oluşması için uygun koşullara 
sahiptir. Ayrıca yamaçlar üzerindeki bitki örtüsünün yok edilmesi veya tahribi; çeşitli amaçlar için arazinin yanlış kul-
lanılması heyelan süreçlerine hız kazandırmaktadır. Türkiye yüzölçümünün %80’nini kütle hareketlerini kolaylaştıran 
eğimli ve sarp araziden oluşan alanlar kaplamaktadır. Ayrıca eğimli arazilerin tarım alanı olarak kullanılması, jeolojik 
özellikler ve aşırı derecede ormanların tahribi, buna paralel olarak meraların aşırı otlatılması kütle hareketlerini 
önemli ölçüde tetiklemektedir. Bununla beraber Türkiye, Dünyanın kurak ve yarı kurak bölgesinde bulunmaktadır. 
Bu nedenle büyük bir bölümünde yarı kurak iklim koşulları yaşanır. Bu iklim tipinin özelliği çok yağışsız geçen bir 
dönemi; bol yağışlı geçen bir dönemin izlemesidir. Bu durum kütle hareketlerinin meydana gelmesinde önemli 
bir nedendir. Yine uzun süreli ve bol yağışın görüldüğü nemli iklime sahip yörelerimiz de kütle hareketlerinin çok 
sık olarak görüldüğü yerlerdir. Genellikle bu iklim özelliklerine sahip Karadeniz Bölgesinin özellikle doğu ve Orta 
Karadeniz bölümünün ayrı bir yeri vardır. 1950 yılında Sera vadisinde meydana gelen heyelan sonucunda vadinin 
tıkanması ile derinliği 55 metre, uzunluğu ve genişliği 4km’ye ulaşan bir göl ortaya çıkmıştır. Yine 21 Haziran 1990 
Günü şiddetli yağışa bağlı olarak Maçka/Çatak kesiminde görülen heyelanda 65 kişi yaşamını yitirmiş ve trilyonlara 
varan maddi kayıplar ortaya çıkmıştır. Kütle hareketlerine bağlı olarak 13 Temmuz 1995 günü Senirkent (Isparta)’te 
yaşanan çamur akıntısı sonucunda 74 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce konut akan çamurun altında kalmıştır. 

Volkanik yapının yaygın olduğu, yıllık yağışın yeterli olmadığı bölgelerde ise heyelan ya hiç görülmemekte ya da çok 
az görülmektedir. Mart heyelanların en sık görüldüğü aydır. Mart ayını nisan, ocak, şubat ve mayıs ayları izler. Ekim 
ayında ise hiç etkili heyelana rastlanmamıştır. Heyelanların % 65’i ilkbaharda meydana gelmiştir. Çünkü; ülkemizin 
genellikle ilkbaharda yağışlı geçmektedir. Diğer taraftan dağlarda bulunan karların bu mevsimde erimesiyle ortaya 
çıkan kar sularının da, heyelanın oluşumunu hızlandırmasıdır. Kar sularının heyelan ve diğer kütle hareketlerini art-
tıran özelliği ise bunların zemini suya doygun hale getirmesidir. Yavaş eriyen ve zemini suya doygun hale getiren 
kar örtüsü heyelan üzerinde müspet bir etkiye sahiptir. Heyelanların % 26’sı ise kış aylarında görülmektedir. Yaz, 
heyelanların en az görüldüğü mevsimdir % 5.9; Çünkü bu mevsimde ülkemizin büyük bir bölümünde yağışsız 
geçmektedir. 

Erozyon, yerkabuğunun dış etkenlerle aşındırılarak, yerinden koparılıp bir yerden başka bir yere taşınmasıdır.   Tür-
kiye’de toprağın verimli dış yüzeyinin çeşitli etkenlerle koparılarak taşınması özellikle tarımsal üzerim üzerindeki 
önemli problemlerden biridir. Türkiye topraklarının ise, %90’ı su erozyonu, %1’i de rüzgâr erozyonuna maruz kal-
maktadır. Tarım topraklarında bu oran su erozyonu için %75 civarındadır. Doğal şartlarda gerçekleştiğinde kay-
bedilen verimli toprakların bir kısmı, doğal döngü çerçevesinde telafi edilebilmektedir. Ancak ülkemizde erozyon 
bilinçsizlik ve insan etkisiyle telafi edilemez boyutlara ulaşabilmektedir. Erozyonun etkisi sebebiyle kaybedilen ver-
imli topraklar tarımsal üretim kapasitesinin düşmesine sebep olmaktadır. Erozyonun oluşması doğal faktörler ile 
gerçekleşmekte ancak erozyonun telafi edilemez zararlara sebep olması, insanların bu faktörleri hızlandırmasıyla 
gerçekleşmektedir.

Erozyonla mücadele metotları;

– Ağaç dikimi 

– Toprağın eğim yönüne dik sürülmesi

– Taraçalandırma (basamaklandırma)

– Nöbetleşe ekim 

– Nadas yönteminin terk edilmesi 

– Çayır ve meraların korunması

Türkiye’de Kıyı Jeomorfolojisi 
Kıyılarda ortaya çıkan yeryüzü şekilleri, denizin varlığına bağlı olarak ortaya çıkmış, özel yer şekilleridir. Bu bakım-
dan kıyı jeomorfolojisi araştırmalarında şu noktalara dikkat etmek gerekmektedir Bunlar;

I.  Kıyıyı oluşturan kayaçların jeolojik özellikleri 

II.  İç Kuvvetler (Tektonik)

III.  Kıyıyı etkileyen dış kuvvetler

IV.  Zaman

V.  Kıyı bölgesinin jeomorfolojik özellikleridir. 



36

KPSS Türkiye Coğrafyası

Kıyı jeomorfolojisinde öncelikle şu tanımları bilmek gerekmektedir. Bunlardan ilki kıyı bölgesidir. Adından da anla-
şılacağı gibi kapsamı ve sınırları belli olmayan, deniz yakınındaki alanlardır. Kıyı çizgisi herhangi bir anda, kara ile 
denizi ayıran hayali deniz-kara temas yüzeyidir. Ancak; yer kabuğunun hareketli bir yer olması, iklimsel koşulların 
değişmesi, beslenme durumunun farklılıklar göstermesi gibi durumlar veya gün içinde gel-git olayı dahi kıyı çizgisini 
tanımlamayı zorlaştırır. Şöyle söylemek gerekirse deniz seviyesinin en yüksek kısmı yüksek kıyı çizgisini, suyun 
çekildiği yer ise alçak kıyı çizgisini oluşturur. Her ikisi arasında kalan bölgeye önkıyı olarak isimlendirilir. Ön kıyının 
dış sınırından, yani suların en fazla çekildiği esnadaki kıyı çizgisinden açığa doğru uzanan sığ, yeri belirsiz alan açık 
kıyı adı verilir. Türkiye kıyı kanununa göre, doğal yapay göl veya denizlerde, kıyı çizgisinden sonraki kara yönünde 
su hareketinin oluşturduğu kumluk, çakıllık, kayalık, sazlık, bataklık ve benzeri alanların gerisindeki doğal sınır Kıyı 
Kenar çizgisi olarak adlandırılır (Erinç 2001).

 

UYARI : T.C.K. Kıyı kanunlarına göre 
(4.4.1990 tarihli 3621 sayılı ve ek 
1.7.1992 tarihli 3830 sayılı kanun-
lara) göre kıyı tanımlarını gösteren 
kroki.

Kıyı kenar
çizgisi

Yay yola, gezinti
dinlenme, seyir ve
rekreaktif alan şeridi.

Kıyıları şekillendiren kuvvetler dalgalar ve akıntılardır. Kıyıların şekillenmesinde çözülme, kütle hareketleri, seller, 
yüzeysel akış, akarsular rüzgarlar, ikincil olarak etkilerde bulunurlar. 

I. Dalgalar: Kıyıların şekillenmesinde en temel güç dalgaların etkinliğidir. Geniş anlamda dalga ekinliğine abrazyon 
adı verilir. Kıyıdan kopan parçaların birine çarpması ve sürtünmesiyle ortaya çıkan etki atrisyon olarak adlandırılır. 
Deniz sularının kayaçları kimyasal olmayan yoldan çözündürmesi ile ortaya çıkan olay korrozyon olarak adlandırılır. 

Dalganın aşındırıcı gücünü sergilemesinde önemli etkenlerden biri de dalga frekansıdır. Yani dalga hızı, sürekliliği ve 
dalga aralığı ne kadar kısa olduğu kıyının şekillenmesi bakımından büyük önem taşır. Dalga bir yandan aşındırırken, 
diğer yandan kıyıdan kopardığı parçaları açığa sürükleme arzusu taşımaktadır. Bu esnada ortaya çıkan atrisyonun 
görülebilmesi için dalga frekansının yüksekliği önemlidir.  

II. Akıntılar: Denizlerde akıntılar dört farklı şekilde gerçekleşir. Bunlar; 1. Kıyı akıntısı, 2. Alt akıntı, 3. Rip Akıntısı, 4. 
Gel-gir akıntılarıdır. Kıyı akıntıları kıyıların şekillenmesinde büyük önem taşırlar. Çünkü kıyıdaki enkazın taşınmasın-
da akıntıların önemli oldukça fazladır.

III. Canlılar: Kıyıların şekillenmesinde rol alan canlılar 1. Mercanlar, 2. Algler, 3. Mangrov ve su yosunlarıdır. Mer-
canlar deniz suyu sıcaklığının 17-18 C ‘nin altına düşmediği, tropikal bölgelerde, oksijen oranı yüksek sularda 
görülürler. Dolyısıyla ekvatoral kuşak denizlerinde görülürler. Algler ise 200 metreyi aşan derinliklerde görülmeyen 
tek hücreli bir canlı türüdür. Kıyıları çok biçimlendirmezler. Tropikal bölgede yer alan akarsuların denize ulaştığı 
yerlerde yer alan geniş bataklıklar ve düzlükler uzanır. Böyle bölgelerde su yosunları ve deniz canlılarının bir arada 
bulunduğu büyük bir canlı çeşitliliği görülür.      

IV. Buz Basıncı: Suların donması ve çözülmesi ile ortaya çıkan deniz ve göl kıyılarında gözlenir. Bu etkinin ortaya 
kıyıyı oluşturan kayaçların yapısal özellikleri etkili olmaktadır. Çünkü, gözenekli kayaçların bulunduğu kıyılarda su 
kaya çatlaklarına sızarak çatlakları genişletme ve sızma etkisini gösterebilir. 
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Kıyı Aşınım Şekilleri 
I. Kıyı Profilinin Gelişimi 

Kıyı profili kıyıda yer alan kayaçların lito-stratigrafik özelliklerine, dalgaların etki oranına, frekansında, hakim rüzgar 
yönüne bağlı olarak değişim gösterir. Kendi içinde tiplere ayrılsa da temelde iki kıyı profili ayırt edilir. 

a. Yüksek Kıyı Profili
Denize tam dik kıyıların oluşumu aslında doğada olanaksızdır. Ancak zamanla kıyıya ulaşan dalgalar kıyıyı aşındır-
maya başlarlar. Aşındırma süresi ilerledikçe kıyı çizgisi geriler. Bu gerileme kıyıda bir çentik ortaya çıkmasını sağlar. 
Kıyı çentiği zamanla genişler, büyür ve üzerindeki ağırlığı taşıyamaz hale gelir. Bu şekilde kıyıda dikey bir kaya 
duvarı ortaya çıkar. Bahsedilen dikey kaya duvarı falez (yalıyar) olarak adlandırılır. 

UYARI : Yandaki şekillerde falezli bir kıyı kuşa-
ğındaki gelişimin aşamaları gösterilmiştir. Bura-
da dikkat çeken nokta abrazyon platformunun 
oluşmasından çok, abrozyon platformunun 
oluşması ve kıyı çizgisinin karanın aleyhine ge-
rilemesiyle ortaya çıkan enkazın, kıyıdan açıkta 
biriktirilerek birikinti platformunun oluşturulma-
sıdır. Birikim platformunun oluşması ve ortaya 
çıkması kıyı kuşağında derinlik dalga ve akın-
tılara bağlı olarak değişim gösterir. Şekillerden 
de anlaşılacağı üzere belirli bir zaman sonra 
kıyı bölgelerin de sarp şekiller ortadan kalkar ve 
yassı bir topografya ortaya çıkar. 

UYARI : Kocaeli-Kerpe’de yer alan 
falezler, ülkemizde yatay tabakalarda 
açılmış falezlerin en güzel örnekleridir. 

b. Alçak Kıyı Profili
Kıyı çizgisinin eğimi, kıyı kuşağının jeolojik yapısı ve sahada görülen iklim tipi, kıyı şekillenmesinin içeriğini ve yönünü 
belirler. Asıl profili (başlangıç profili) denge profiline yakın olan kıyılarda, dalga etkinliği fazla değildir. Bu tip kıyılarda 
aşınım güçlü olmadığından oluşan malzemenin taşınması problemi de ortadan kalmıştır. Sonuç olarak zamanla kıyı 
engebeleri ortadan kaldırılır ve oldukça düz bir yüzey oluşur. Profili az eğimli olan kıyılarda dalga aşınım şekillerinden 
çok dalga birikim şekilleri ve enkazın biriktirilmesi ile oluşmuş yer şekilleri görülür. Alçak kıyıların en önemli yer şekilleri 
lagünlerdir. Lagünler çeşitli etkilerle kıyıda oluşmuş sığ acı-tuzlu göllerdir. Zamanla dolarak topraklarla kaplanırlar. 
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Kıyı Birikim Şekilleri 

Artkıyı Setleri 
Koyların gerisinde, veya falezlerin eteklerinde dalgalar tarafından biriktirilmiş kum ve çakıllardan oluşan depolardır. 
Dalga etkinliğinin önemli bir rolü de kıyıdan koparılan ve taşınan parçaların kıyıya ulaştırılmasının, kıyıdan taşınma-
sında daha zor olmasıdır. Böylece dalgalar kıyıya sürekli materyal taşırlar. Dolayısıyla artkıyı bölgesi denizel kökenli 
malzemenin her zaman bol bulunduğu bir  alandır. 

Önkıyı Setleri
Dalgaların kıyıdan açık bir yerde çatlamasıyla, dalgalar zemin üzerinde çok büyük bir aşındırıcı etki yapar. Oluşan 
materyal alt akıntılar ile açığa doğru sürüklenirken bir kısmı da kıyıya ulaşır.  Ancak kıyıya ulaşamayan materyallerin 
birikmesi ile deniz altında bir tümsek ortaya çıkar. Bu tümsek topuk olarak adlandırılır. Topuk giderek yükselir ve 
deniz üzerine çıkar. Tüm bu şekiller dalga, akıntı ve deniz seviyesinin değişimine bağlı olarak yer değiştirebilirler. Bu 
bakımdan kalıcı yer şekilleri değildirler. 

Kıyı Okları
Kıyı akıntıları, kıyı çizgisi boyunca bütün girinti ve çıkıntıları takip ederler.  Fakat kıyıda bulunan burunlar arasında 
kalan bölümlerde deniz derinliği fazladır. Buralardan geçen deniz akıntıları taşıdıkları materyalleri bırakır. Dolayısıyla 
burnun denize ulaştığı noktadan denize doğru uzanan birikim oluşur. Oluşan birikim zamanla deniz seviyesinin 
üzerine çıkar. Burundan denize doğru uzanan kumlardan oluşmuş çıkıntıya kıyı oku adı verilir. Okların şekli akıntılar 
ve kıyıların şekline bağlı olduklarından değişkendir. Ancak genel olarak dış bükey bir görünüme sahiptirler. Uzamış 
dış bükey kıyı oklarına kancalı ok adı verilir. 

UYARI : Fethiye kıyılarında yer alan 
Ölüdeniz körfezi kıyı okunun ülke-
mizdeki en güzel örneklerinden bi-
ridir. 

Kıyı Kordonları 
Bir burundan başlayarak bir koyun ağzını kapatan kıyı okuna kıyı kordonu (seti) adı verilir. Esasında uzamış kıyı 
okları olan kıyı kordonlarının gerisinde lagünler yer alır. Örneğin Büyük Çekmece gölü bu duruma bir örnektir.   

Tombolo
Ada ile adayı birbirine bağlayan kıyı oklarına tombolo adı verilir. Oluşum mekanizmaları kıyı okları ile aynıdır. Tombo-
lolar basit olabileceği gibi çift tombololar da bulunmaktadır. Çift  tomboloların içinde bir lagün görülür. 

UYARI : Kapıdağ yarımadasını ka-
raya bağlayan Belkıs kıyı oku, Tür-
kiye’nin en önemli ve en tipik tom-
bolosunun oluşmasının sağlamıştır. 
Tomboloların oluşmasında dalga ve 
kıyı akıntılarının etkisi unutulmama-
lıdır. 
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Deltalar
Deltalar ovalar bölümünde açıklandığı için burada fazlaca girilmeyecektir. Ancak kıyı birikim şekilleri ile ilgili deltalar-
dan bahsederken kesinlikle akarsuların denize ulaştığı yerlerde görülen deltaların bulunduğu yerlerde aşınım artığı 
materyal bol olduğu için kıyı birikim şekillerinin tümüne oldukça sık rastlanır. 

Yalıtaşları 
Kıyıda yer alan gevşek materyallerin, kireçli bir çimento ile pekişmesi sonucunda oluşan oluşumlardır. Konglomera 
ve kumtaşına benzerler. Türkiye kıyılarında pek çok yerde varlıkları tespit edilmiştir. Örneğin Antalya-Gazipaşa 
bunlardan en meşhur olanlarıdır. 

Kıyı Kumulları
Kıyılarda görülen yer şekillerinden biri de kumullardır. Dalga etkisi ile oluşan kumların kıyıların belirli bölümlerinde 
birikmesiyle oluşan kum birikintisinin, rüzgar erozyonu ile hareketli hale gelmesiyle oluşurlar. Sakarya ırmağının 
denize döküldüğü delta üzerinde yer alan Karasu’da bu tip kıyı kumullarına rastlanmaktadır.   



40

KPSS Türkiye Coğrafyası

TÜRKİYE SULAR COĞRAFYASI

1. Akarsular
Ülkemizdeki akarsuların genel özellikleri şunlardır.

–  Akış hızları yüksektir.

–  Genel olarak rejimleri düzensizdir.

–  Debileri düşüktür. 

–  Hidroelektrik enerji potansiyelleri fazladır. 

–  Denge profili oluşumu söz konusu değildir. Dolayısıyla ulaşımda kullanılamazlar(Bartın Çayı da dahil ülke-
mizde akarsulardan taşımacılıkta yararlanılamaz. Bartın çayı son glasyalin sona ermesi ile deniz seviyesini 
yükselmesi ile oluşmuş bir ria’dır. Yalnızca denize ulaştığı birkaç kilometrelik kısmında deniz taşıtları hareket 
edebilir).  

–  Genellikle boyları kısadır (Dicle ve Fırat dışında).

– Sulama, içme, kullanma suyu temini, elektrik enerjisi üretimi, tatlı su balıkçılığı gibi alanlarda yararlanılabil-
mektedir. 

Karadeniz’e 
Dökülen 

Akarsular

Marmara’ya 
Dökülen

Akarsular

Ege Denizi’ne 
Dökülen

Akarsular

Akdeniz’e 
Dökülen

 Akarsular

Basra Körfezine 
Dökülen

Akarsular

Hazar Denizine 
Dökülen

Akarsular

Çoruh
Harşit

Kızılırmak
Yeşilırmak

Filyos
Bartın

Sakarya

Susurluk Meriç
Bakırçay

Gediz
K.Menderes
B.Menderes

Aksu 
Manavgat

Göksu
Seyhan Ceyhan

Asi
Köprüçay 

Fırat
Dicle

Kura
Aras

Akarsularımızdan bazıları;
✦	Kaynağını yurdumuzdan alıp başka ülkelerde denize dökülür; Fırat, Dicle, Aras, Kura, Çoruh
✦	Kaynağını başka ülkelerden alıp yurdumuzda denize dökülür, Asi, Meriç

Kapalı Havzalar
Bir akarsu sularını denizlere ulaştırabiliyor ise bu tip akarsu havzalarına açık havza,  sularını denizlere ulaştıramı-
yorsa bunlara da kapalı havza denir. Ülkemiz akarsularının döküldüğü başlıca dört kapalı havza vardır. Bunlar;

1. İç Anadolu kapalı havzaları: Konya-Tuz Gölü-Afyon

2. Göller Yöresi kapalı havzaları: Eğirdir, Beyşehir, Acıgöl, Burdur, Yarışlı, Salda 

3. Van gölü kapalı havzası

4. Hazar Gölü kapalı havzasıdır. (Aras-Kura ırmakları)  

Ayrıca ülkemizde karstik sahalarda yer alan küçük göllerde kapalı havzalardır (Kestel, Suğla Gölü).
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UYARI : Kapalı havza göllerinde su dolaşımı olmadığından suları tuzlu ve sodalıdır (Tuz ve Van Gölü). 
Ancak; Beyşehir ve Eğirdir gölleri kapalı havzalar olmalarına rağmen, yer altından karstik mağaralarla 
Akdeniz’e bağlandıkları için suları tatlıdır.

–  Ülkemizdeki en uzun akarsu Kızılırmak’tır. Ülke dışına çıkan akarsular içinde en uzunu ise Fırat nehridir. 

–  Debi(akım)-rejim kavramları: Akarsu yatağından bir saniyede geçen toplam su miktarına akarsuyun debisi 
denir. Ülkemizde akarsuların taşıdığı su miktarı az olmasına rağmen yatak eğimleri fazla olduğundan debileri 
yüksektir. Rejim ise akarsuyun yıl içinde geçirmiş olduğu seviye değişimleridir. Türkiye akarsularının genelinde 
yaz mevsiminde sular çekilmektedir. İlkbaharda ise gerek yağışlar ve gerekse de kar erimeleri nedeniyle 
akarsular kabarır. Akarsuların akış hızı arttığında kaba ve büyük malzemeler (alüvyonlar) taşırlar. Alçaldıkları 
dönemlerde ise ancak kil boyutunda malzemeleri taşıyabilmektedirler. 

–  Ülkemizde beş tip akarsu rejimi vardır. Bunlar;

1.  Yağmur sularıyla beslenenler; Seyhan, Ceyhan, Aksu, Göksu (Akdeniz Bölgesi)

2.  Kar erimeleriyle beslenenler; Karadeniz ve Doğu Anadolu akarsuları

3.  Yer altı sularıyla beslenenler; Manavgat ve Köprüçay

4.  Gölden çıkan akarsular; Beyşehir gölü-Çarşamba Çayı, Eğirdir Gölü-Kovada, Manyas Gölü-Kocaçay, Ulu-
bat Gölü-Orhaneli,

5.  Karma rejimli akarsular; Fırat, Dicle, Kızılırmak, Yeşilırmak
 

UYARI : Ülkemizde yalnızca Doğu Karadeniz’deki bazı küçük akarsuların rejimi düzenlidir.
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Akarsu Uzunluk (Km) Rejim En yüksek akış 
mevsimi

Kızılırmak 1335 Karma-Düzensiz İlkbahar

Yeşilırmak 519 Karma İlkbahar

Bartın Çayı 107 Düzenli Sonbahar

Çoruh Nehri 442 Düzenli Sonbahar

Fırat 971 (Türkiye) Karma İlkbahar

Dicle 525 Karma İlkbahar

Ergene 281 Düzensiz İlkbahar

Bakırçay 129 Düzensiz Kış

Gediz 401 Düzensiz Kış

B. Menderes 584 Düzensiz Kış

Dalaman 229 Düzensiz Kış

Manavgat 93 Düzenli İlkbahar

Ceyhan 509 Düzensiz Kış

Seyhan 360 Karma Kış

Susurluk 321 Düzensiz Kış

Aras 189 (Türkiye) Karma İlkbahar-Yaz

Kura 584 (Türkiye) Karma İlkbahar-Yaz

Türkiye’de akarsuların oluşturduğu bazı önemli yer şekilleri 
Türkiye akarsularının genelinde vadiler çentik vadiler görülür. Bu durumun ortaya çıkmasında Anadolu’nun Tetis de-
nizinin tabanından yükselmiş olması etkili olmuştur. Yükselen bir arazide epirojenik açıdan yükselmenin en önemli 
kanıtı derine kazılmış vadilerdir. Türkiye’de yalnızca çentik vadiler görülmez. Yapının etkisi ve yağış miktarının çe-
şitliliği ile akarsular yatağını farklı şekillerde derine kazdığı için ülkemizde hemen her tür vadi şekli görülür. Örneğin, 
Manavgat, Göksu, Köprüçay tipik kanyon vadiler içinden geçerek denize ulaşmaktadır. Doğu ve İç Anadolu’da 
volkanik materyalin, tortul kayaçlarla karşılaştığı yerlerde dar ve derin vadiler, asimetrik vadi şekilleri karşımıza çıkar. 
Yapıda görülen çeşitlik vadi türlerinin de çeşitli olmasını sağlamıştır. Ayrıca yine ani yükselmenin ve yapısının etkisi 
ile çok dar ve derin (kapız-kısık denilen) vadiler de vardır. Bunun en güzel örneği Fethiye-Ölüdeniz’deki Saklıkent 
vadisidir. Bu tip vadiler halk arasında kanyon vadiler olarak adlandırılsa da bunlar gerçek tabaka basamaklı vadiler 
değildir. 

Karadeniz ve Akdeniz’e ulaşan akarsular, denizlerin kıyısı boyunca uzanan dağları aşabilmek için büyük yarma 
vadiler kazmıştır. Bu yarma vadilerin örneklerini her bölgemizde görmek mümkündür. Yalnız Türkiye’den denize dö-
külenlerde değil, yurt dışından denize dökülen akarsularımızın vadilerinde de aynı durum söz konusudur. Örneğin 
Fırat ırmağı, Toros Dağlarını aşmak için devasa yarma vadiler kazmıştır (Kömürhan Boğazı).

Türkiye’de akarsuların oluşturduğu yer şekillerinin, ana yapısının epirojenik yükselmelerle oluştuğunu belirtmiştik. 
Dolayısıyla hareketli yer yapısı Türkiye’de bazı yer şekillerinin çok yaygın olmasını engellemiştir. Örneğin geniş ta-
banlı, alüvyon dolgusuna sahip vadiler ülkemizde Ege denizine dökülen akarsuların, grabenlerden geçtiği tektonik 
sahalarda görülür. Grabenlerdeki alüvyon dolgusunun üzerinden geçen akarsular, taban seviyesine (deniz seviyesi) 
ulaştıklarından yatakları boyunca büyük kıvrımlar oluştururlar. Akarsuyun bu akış kıvrımları, bilim diline Türkçe’den 
geçmiş menderes kavramı ile açıklanır.  Ege ovalarında mendereslerin yaygın olması, ayrıca akarsu akış hızının da 
düşük olmasının bir sonucudur.  

Türkiye’de akarsu aşınımıyla ilgili her türlü yer şeklini görmek mümkündür. Örneğin akarsuların bir basamaktan dö-
küldüğü yerlerde (çağlayan-şelale), dev kazanı adı verilen çukurluklar oluşur. Ayrıca yağışlarla gerçekleşen yüzeysel 
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erozyonun Türkiye’de oldukça yaygın olduğunu bilmek gerekir. Ürgüp-Göreme yöresinde yalnız peribacalarının 
oluşumunda değil kırgıbayırların oluşumunda sellenmelerin etkisi büyüktür. Kırgıbayırlar Erzurum (Narman) ve Af-
yon’da tipik şekilde görülürler.   

2. Göller
Göller çevresindeki coğrafi koşullardan yakından etkilenir. Göl sularının tatlı veya acı olması o gölün dışarıya akın-
tısının bulunup bulunmamasıyla ilgilidir. Dışa akıntısı olan göllerde sürekli su değişimi olduğundan suları tatlı, dışa 
akıntısı olmayan göllerde çevreden gelen mineraller gölde biriktiği için suları acı (tuzlu-sodalı) olur.

 

Göl Türleri

A)  Yerli Kaya Gölleri
1. Tektonik Göller: Tuz-İznik-Manyas-Ulubat-Burdur-Acıgöl-Akşehir

2. Karstik Göller: Suğla-Elmalı-Kestel 

3. Tektonik-Karstik Göller: Beyşehir-Eğirdir-Burdur

4. Buzul Gölleri: Cilo, Sat, Kaçkar ve Munzur dağlarındaki küçük göller

5. Krater Gölleri: Nemrut

6. Maar Gölleri: Acıgöl-Meke Tuzlası (Konya-Karapınar)

B)  Set Gölleri
1. Heyelan Set Gölleri: Sera-Abant-Yedigöller-Uzungöl-Tortum G.

2. Alüvyal Set Gölleri: Mogan-Eymir(Ankara)-Bafa-Marmara(Ege Bölgesi)

3. Kıyı Set Gölleri: K.Çekmece, B.Çekmece, Terkos (Durusu)

4. Lav Set Gölleri: Van-Çıldır-Nazik-Erçek-Balık Gölleri

UYARI : Göller çevrelerinin iklimini olumlu yönde etkilerler. Sıcaklık farklarını azaltırlar.
✦	Ülkemizde üzerinde feribot seferleri yapılan tek göl Van Gölü’dür.
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Göl Yüzölçümü
 (km²) Derinlik (m) Bulunduğu İl Su cinsi Oluşum Türü

Van Gölü 3713 451 Van,Bitlis Sodalı su Volkanik Set
Beyşehir Gölü 656 10 Konya, Isparta Tatlı su Tektono karstik
Tuz Gölü 587 1-2 Konya, Aksaray, Ankara Tuzlu su Tektonik
Eğirdir Gölü 482 14 Isparta Tatlı su Tektono karstik
İznik Gölü 308 80 Bursa Tatlı su Tektonik
Burdur Gölü 200 110 Burdur,Isparta Acı su Tektonik
Manyas Gölü (Kuş gölü) 166 3-4 Bandırma Tatlı su Tektonik
Acıgöl 153 38 Afyonkarahisar, Denizli Acı su(sülfatlı) Tektonik
Uluabat Gölü 134 1-2 Bursa Tatlı su Tektonik
Çıldır Gölü 115 42 Ardahan, Kars Tatlı su Volkanik set
Palas Tuzla Gölü 106 15 Palas/Sarıoğlan/Kayseri Tuzlu su Tektonik-Volkanik
Eber Gölü 104 Afyonkarahisar Tatlı su Tektonik
Erçek Gölü 98 Van Tatlı su Volkanik
Hazar Gölü 86 213 Elazığ Tatlı su Volkanik
Bafa Gölü 60 21 Aydın, Muğla Tatlı su Kıyı Set
Köyceğiz Gölü 52 Muğla-Köyceğiz Tatlı su Kıyı Set
Işıklı Gölü 49 Denizli Tatlı su
Nazik Gölü 48 40-50 Bitlis Tatlı su Volkanik
Sapanca Gölü 47 Adapazarı Tatlı su Tektonik
Salda Gölü 45 184 Burdur Tatlı su Tektonik
Balık Gölü 34 Ağrı-Doğubeyazıt Tatlı su Volkanik
Marmara Gölü 34 Manisa-Salihli Tatlı su Tektonik
Çöl Gölü 32 * Tatlı su
Durusu Gölü 25 İstanbul Tatlı su Kıyı set 
Karine Gölü 24 * Tatlı su
Tuzla Gölü 23 15 Tuzla Tatlı su Kıyı set
Küçükçekmece Gölü 16 20 Küçükçekmece, Avcılar Tatlı su Kıyı set
Yarışlı Gölü 16 8,6 Burdur-Yeşilova Tatlı su
Haçlı Gölü 16 Muş Tatlı su Volkanik
Seyfe Gölü 15 Kırşehir Tatlı su Tektonik
Akyayan Gölü 15 * Tatlı su Kıyı set
Hozapin Gölü 14 * Tatlı su Volkanik
Arin Gölü 13 * Tatlı su Volkanik
Nemrut Gölü 12 Bitlis Tatlı su Volkanik
Balık Gölü 12 * Tatlı su Volkanik
Büyükçekmece Gölü 11 Büyükçekmece Tatlı su Kıyı Set
Boluk Gölü 11 * Tatlı su Karstik
Akdoğan Gölü 11 * Tatlı su
Çavuşlu Gölü 9 * Tatlı su
Düden Gölü 8 * Tatlı su
Gala Gölü 8 Enez, İpsala Tatlı su Alüvyon set
Karataş Gölü 6 * Tatlı su
Mogan Gölü 6 Gölbaşı, Ankara Tatlı su Alüvyon set



EVRENSEL İLETİŞİM Yayınları

45

Türkiye’de göllerin yoğunlaştığı bazı bölgeler dikkat çeker. Örneğin güney Marmara bunun en güzel örneğidir. Gü-
ney Marmara yöresinde KAF hattının buradan geçmesi ve iki büyük bloğa ayrılması ile oluşan Uluabat, Sapanca, 
İznik, Manyas gibi göller bulunur. Bahsedilen göller fay hattının üzerinde ortaya çıkmış, tipik tektonik göllerdir. KAF 
gibi doğrultu atımlı faylar üzerinde oluşan çukurluklara çek-ayır (pull apart) havza adı verilmektedir. Bahsedilen 
göller tipik çek ayır gölleridir. Bu göllerin diğer tektonik göllerden en temel farkı iki kenarının yükselti atımlı normal 
faylarla, diğer iki kenarının ise doğrultu atımlı faylarla kesilmiş olmasıdır. 

Göllerin yoğunlaştığı ve yüzölçümünün genişlediği bir diğer yöremiz, Isparta, Burdur ve Afyonun bir bölümünü içine 
alan göller yöresidir. Burada göllerin yüzölçümleri oldukça büyüktür. Beyşehir ve Eğirdir göllerinin suları tatlıdır. 
Göllerin sularının tatlı olması, yer altından karstik sifonlarla bu göllerden, Akdeniz’e gideğenlerin bulunmasıdır. Yani 
Beyşehir ve Eğirdir gölleri karstik alanlarda yer aldıklarından, sularını Aldeniz’e ulaştırırlar. Dolayısıyla yüzeyden 
kapalı havzada yer alan göller yer altından açık havza gölleridir. Göller yöresinin kuzeyinde yer alan Akşehir ve Eber 
gölleri son yıllarda hem kuraklık hem de hatalı tarımsal sulama yöntemleri nedeniyle oldukça küçülmüş, derinlikleri 
azalmıştır. Her iki gölünde ortadan kalkacak kadar küçülmesinde Konya havzasında şeker pancarı tarımı yapmak 
için yer altı sularından aşırı yararlanılması etkili olmaktadır. Çünkü, Konya ovasının çevresindeki su rezervuarları, 
yer altından havzayı beslemektedir. Havzadan yapılan aşırı su çekimleri, göllerin derinlik ve yüzölçümü koşullarında 
kendini göstermektedir.

Göllerin sıklaştığı ve bir arada bulunduğu bir diğer yer ise Van Gölünün çevresidir. Van Gölü oluşum olarak, tipik 
bir volkan set gölüdür. Ülkemizin en son aktif faaliyet gösteren volkanı olan Nemrut, eski Murat ırmağı vadisinde 
oluşmuş (Bitlis), dolayısıyla da vadiyi tıkamıştır. Nemrut volkanizması esnasında Nemrut volkan konisi ortaya çıktığı 
gibi, 200.000 yıl önce buzul çağının ortalarında, 60 km uzunluğunda bir lav akışı gerçekleşmiş ve saha bütünüyle 
kapanmıştır. Yani Fırat’ın önemli bir kolu olan Murat ırmağı ikiye bölünmüş, Muş ovası ile Van Göl alanı lav setti 
ile ayrılmıştır. Bu olay sonucunda 1719 metre yükseklikte Van Gölü ortaya çıkmıştır. Van Gölü’nün yüzölçümü 
3.713 km²’dir. Yüksek oranda soda içermesi nedeniyle kış aylarında donmaz. En derin yeri 451 m olan Van Gölü 
ortalama 170 m derinliktedir. Van Gölü dünyanın en büyük sodalı gölüdür. 

  

UYARI : Türkiye’de bilinen son volkanik olay Nemrut dağında 1441, 1597 ve 1692’de yaşanmıştır. 1441 
yılında halka arasında “Kantaşı mevkii” denilen yerde lav akıntıları 10 km² bir alanda etkili olmuştur. 
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5. Yapay Set Gölleri (Barajlar)

Bir ülkede, ülke sınırlarına veya denizlere kadar bütün tabii akışların %100 verimle değerlendirilebilmesi varsayımı-
na dayanılarak hesaplanan hidroelektrik potansiyel, o ülkenin brüt teorik hidroelektrik potansiyelidir. Ancak mevcut 
teknolojilerle bu potansiyelin tamamının kullanılması mümkün olmadığından, mevcut teknoloji ile değerlendirilebi-
lecek azami potansiyele  teknik  yapılabilir hidroelektrik potansiyel denir. Türkiye’nin teknik hidroelektrik potansiyeli 
dünya teknik potansiyelinin %1,5’ine, Avrupa teknik potansiyelinin ise %17,6’sına tekabül etmektedir. Türkiye’de 
teorik hidroelektrik potansiyel 433 milyar kWh, teknik olarak değerlendirilebilir potansiyel ise 216 milyar kWh olarak 
hesaplanmıştır. 

Türkiye hidroelektrik potansiyeli bakımından zengindir. Ülkemizde hidroelektrik potansiyeli en fazla olan alan 
Doğu Anadolu, en az yer bölge Marmara’dır (Yükselti nedeniyle). Türkiye’nin hidroelektrik kaynakları incelendi-
ğinde, teorik hidroelektrik potansiyel 433 milyar kWh, teknik olarak değerlendirilebilir potansiyel 216 milyar kWh 
olarak ve ekonomik hidroelektrik enerji potansiyel 140 milyar kWh/yıl’dır. Türkiye hidrolik enerji potansiyelinin yüzde 
37’lik kısmı işletilmektedir. 

UYARI : Türkiye toplam elektrik kurulu gücü 55.380 MW’a ulaşmıştır. Bu toplam içinde, termik yakıtlı 
santraların payı % 63 (34.656 MW) ve yenilenebilir yakıtlı santraların payı % 37 (20.724 MW) dir. 2012 
yılının başından 31 Ağustos 2012 tarihine kadar geçen süre içerisinde üretilen elektrik miktarı 163 TWh 
olup kaynaklar bazında dağılımında % 70 termik ve % 30 yenilenebilir enerji kaynaklıdır.

Türkiye’de kişi başına yıllık elektrik tüketimi 3.060 kWh düzeydedir. Türkiye’de 1950’lerde yılda sadece 800 GWh 
enerji üretimi kapasitesi varken, bugün bu oran yaklaşık 388 misli artarak yılda 310.000 GWh düzeyine çıkmıştır. 
53.235 MW’a ulaşan kurulu güç ile yılda yaklaşık 310.570 GWh enerji üretimi mümkündür. Ancak arızalar, bakım 
onarım, işletme programı politikası, küresel ekonomik kriz, tüketimde talebin azlığı, kuraklık, randıman vb. se-
beplerle ancak 228.431 GWh enerji üretimi olmuştur. Yani kapasite kullanımı %73,6 düzeylerinde gerçekleşmiş-
tir.  Termik santrallerde kapasite kullanım oranı ortalama %70,8 düzeylerinde iken hidroelektrik santrallerde bu 
oran %84,5 düzeylerinde olmuştur. Enerji üretimimizin %25,16’sı yenilenebilir kaynak olarak nitelendirilen hidrolik 
(%22,8), rüzgar (%2,07) ve jeotermal (%0,29) kaynaklardan, kalan %74,84’ü ise fosil yakıt kaynakları olarak adlan-
dırılan termik (doğal gaz, linyit, kömür, fueloil, motorin, asfaltit, nafta gibi) kaynaklardan üretilmektedir. Son yıllarda 
rüzgar ve jeotermal kaynakların enerji üretiminde kullanımına ilişkin yoğun çalışmalar yapılmakta olup ayrıca ülke-
miz için zaruri hale gelen  nükleer enerji kullanımı için de çalışmalar yapılmaktadır. 

Türkiye’de işletmede olan 303 adet hidroelektrik santralin toplam kurulu gücü 17.372 MW ve ortalama yıllık üretimi 
ise 62.000 GWh olup, bu değer toplam teknik potansiyelin %28,7’sine karşılık gelmektedir. ABD teknik hidroelektrik 
potansiyelinin %86’sını, Japonya %78’ini, Norveç %72’sini, Kanada %56’sını, Türkiye ise %28,7’sini geliştirmiştir. 

Türkiye’nin en büyük barajı Atatürk Barajı’dır. Atatürk Barajı aynı zamanda hidroelektrik santrali ile 2400 MW gücü 
ve yıllık 8 900 GWh elektrik enerjisi üretim kapasitesine sahiptir.  Atatürk Barajı, Türkiye’deki hidroelektrik santral-
lerinde üretilen enerjinin yüzde 20’sini tek başına karşılayacak seviyededir.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizin gelişiminde GAP projesinin büyük önemi vardır. Ayrıca Konya Ovasının 
sulanabilmesi için bir diğer proje ise KOP (Konya Ovası Projesidir). Barajlardan;

✦ Elektrik enerjisi üretimi 

✦ Sulama

✦ Balıkçılık

✦ İçme suyu sağlama

✦ Taşkınlardan korunma

✦ Erozyonu yavaşlatma amacıyla yararlanılır.
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TÜRKİYE’DE ÖNEMLİ BARAJLAR

BARAJIN ADI AKARSUYUN ADI BÖLGESİ

Hirfanlı Kızılırmak İç Anadolu
Kesikköprü Kızılırmak İç Anadolu
Altınkaya Kızılırmak İç Anadolu
Almus Yeşilırmak Karadeniz
H.Uğurlu Yeşilırmak Karadeniz
Ayvacık Yeşilırmak Karadeniz
Sarıyar (H.Polatkan) Sakarya Karadeniz
Gökçekaya Sakarya Karadeniz
Kemer B.Menderes Ege
Adıgüzel B.Menderes Ege
Demirköprü Gediz Ege
Kovada I-II Aksu Akdeniz
Ceyhan I-II Ceyhan Akdeniz
Seyhan Seyhan Akdeniz
Aslantaş Ceyhan Akdeniz
Oymapınar Manavgat Akdeniz
Çatalan Seyhan Akdeniz
Keban Fırat Doğu Anadolu
Atatürk Fırat Güney D. Anadolu
Karakaya Fırat Doğu Anadolu
Tercan Fırat (Karasu) Doğu Anadolu
Devegeçidi Dicle Güney D. Anadolu

Türkiye’de Yer altı Suları ve Kaynaklar

Yeryüzüne yağışlarla gelen sular, geçirimli tabakaları geçerek yer altında geçirimsiz tabakaların üzerinde tutulurlar. 
Bu tip sulara yer altı suları denir. Ülkemiz yer altı suları bakımından oldukça zengindir. Özellikle ovalarda yer altı 
suları büyük önem taşır. Kurak-yarı kurak sahalarda yer altı suları gerek sulama gerekse de kullanma suyu olarak 
değerlendirilir. Öyle ki bazı illerimizin içme suyu ihtiyacının bir bölümü yer altı sularından elde edilir (Bursa, İzmir, 
Eskişehir, Konya, Kütahya). 

Yer altı sularının çatlaklar veya tabakalar arasından yeryüzüne ulaşmasına kaynak denir. 

Türkiye’de Başlıca Kaynaklar

A) Artezyen Kaynakları: Su seviyesi, yeraltındaki su katmanının en üst seviyesinden yüksek olan ve sınırlandı-
rılmış su katmanı olarak adlandırılan, su katmanını delerek elde edilen kuyu suyudur. Artezyen kaynağı ismini 
Avrupa’da 1126 yılında açılmış, en eski kuyuya sahip olan Fransa’nın “Artois” bölgesinden alır. Bir artezyen-
den başlangıçta basınçlı su çıkışı yaşanır. Suya ilk ulaşıldığında basınç etkisiyle su fışkırır. İki geçirimsiz tabaka 
arasındaki geçirimli tabakada biriken suların, sondaj yapılarak yeryüzüne çıkarılmasıyla oluşur. Açılan artezyen 
kuyularından çıkan su basıncın etkisiyle fışkırır. Bu tip kaynaklara ülkemizin genelinde ova alanlarında rastlanır. 
Ayrıca Eskişehir, Malatya, Erzurum, İnegöl, Bursa, B. Menderes, Gediz ovalarının kenarlarında Ceylanpınar ve 
Muş Ovalarının çevresinde bu tip kaynaklara yoğun olarak rastlanır.

B) Fay Kaynakları: Yer kabuğundaki kırıklar boyunca yer altına sızan sular jeometrik gradyana bağlı olarak bir 
süre sonra aşırı derecede ısınırlar. Aşırı ısınan su buharlaşma eğilimine girse de üzerindeki ağırlığın büyüklüğü 
nedeniyle gaz haline dönüşemez. Dolayısıyla ortaya muazzam bir basınç çıkar. Basınç kuvvetinin etkisiyle yerin 
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binlerce metre derinlerinden sıcak buhar yeryüzüne doğru yükselir. Buhar kimi yerlerde yüzeye doğru suya 
dönüşü, bazen de buhar olarak yüzeye çıkar. Bu tip kaynaklara fay kaynağı adı verilir. Fay kaynaklarının başlıca 
özellikleri söylenirse;

✦  Fay hatlarının olduğu yerlerde bulunan, rejimi düzenli kaynaklardır.
✦  Kaynağını hem magmadan hem de yer üstündeki diğer kaynaklardan alır.
✦  Suyun sıcaklığı dışarıdaki ısıdan etkilenmez.
✦  İçerisinde bol mineral bulunur. Bu yüzden özellikle sağlık turizminde değerlendirilir. 
✦  Genellikle büyük faylar boyunca tek sıra halinde sıralanırlar. 
✦  Ülkemizde özellikle Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fayları boyunca ve Ege Bölgesi’nde yoğun olarak gözle-

nirler.
C) Karstik Kaynaklar: Kalın karstik özellikteki kayaçların içindeki boşlukları doldurmuş bulunan yer altı sularının, 
eğim veya basınç koşullarının etkisiyle yeryüzüne ulaştığı kaynak türüdür. Karstik kaynak suları yer altı boşlukların-
daki dinlenmeler ile oluştuğu için sıcak değildir. Yağış sularından kaynağını aldığından serindir.  Karstik arazilerde 
düdenler vasıtasıyla yer altına sızan sular, aşağı seviyelerde çatlaklardan sızarak yer yüzüne ulaşırlar. Bu tip kay-
naklara karstik kaynak denir. Karstik kaynakların gerisinde büyük mağaralar bulunur. Karst kaynaklarına ülkemizde 
en çok Antalya Bölümü’nde rastlanmaktadır. Örneğin Manavgat ve Köprüçay akarsuları büyük ölçüde karstik kay-
naklarından beslenmektedir. 

UYARI : Kayseri-Yahyalı’da yer alan 
Kapuzbaşı kaynakları ülkemizin 
önemli karstik kaynaklarından biri-
dir. 

D) Yamaç Kaynakları: Geçirimli bir jeolojik formasyon boyunca yer altına sızan sular, eğim boyunca yer altından 
akışa geçer. Eğimin kesintiye uğradığı ya da yamacın sona erdiği yerde bir kaynak oluşur. Yamaç kaynaklarının kimi 
basınçlı kimi ise basınçsız olabilmektedir. Suları genelde serin olan ve  geçirimli bir tabakanın yamaçlarda açığa 
çıkmasıyla oluşan bu tip kaynaklar, ülkemizin genelinde yaygın olmakla beraber, özellikle çevresi dağlarla kaplı 
ovalarımızda gözlenmektedir.

Yamaç Kaynağı Artezyen Kaynağı

Fay Kaynağı
Karst Kaynağı

UYARI : Tüm kaynaklar bulundukları sahadaki kayaçların niteliklerini taşırlar. Örneğin; karst kaynakla-
rında kireç miktarı yüksektir. Fay kaynaklarında ise silisyum oranları fazladır. Jipsli arazilerde yer alan 
kaynaklar (Sivas çevresi) acı ve tuzlu olduğundan hiçbir şekilde kullanılamazlar. 
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Türkiye’de Kaplıcalar-Maden Suları

Kırık hatları boyunca yer altına inen sular ısınarak yükselir ve yer yüzüne ulaşırlar. Bu tip sıcak su kaynaklarına 
kaplıca ve ılıca (sular daha ılık ise) denir. Kaplıcalar faylarla yakından ilişkilidir. Bu nedenle ülkemizin genelinde yay-
gındır. Kaplıca suları romatizma, deri ve iç hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Ayrıca yeraltından çıkan  bazı 
kaynaklar içinde erimiş halde bulunan mineraller nedeniyle içmek için  değerlendirilir. İçmede değerlendirilen sular 
maden suları olarak adlandırılır.  

 Başlıca sıcak su kaynakları, içmeler ve kaplıcalar.

Güney Marmara Batı-Güneybatı 
Anadolu İç Batı Anadolu İç Anadolu Güney Anadolu

Bursa Denizli Afyon Ayaş Hatay

Balıkesir Aydın Kütahya Haymana Malatya

Gönen Muğla Bilecik Kızılcahamam Maraş

Oylat Manisa Eskişehir Beypazarı

Yalova İzmir Kayseri

Burhaniye Niğde

Türkiye’de Toprak Tipleri
Toprak oluşumunu belirleyen başlıca faktörler; kayacın yapısı, iklim, bitki örtüsü, canlılardır. Ülkemizde farklı 
kaya türlerinin yanı sıra iklim çeşitliliğinin de bulunması nedeniyle toprak türleri çeşitlilik arz eder.

Toprak Tipleri ve Türkiye’deki Dağılışları

1. Taşınmış Topraklar
 a) Alüvyon: Delta ovaları ile çöküntü ovalarının tamamında gözlenir.

 b) Moren: Buzul sahalarının toprakları olan morenler dağların zirve kısımlarında gözlenir.

2. Yerli Kaya Toprakları
 a) Kahverengi orman toprağı: Yağışlı iklimlerde görülür. Orta ve Doğu Karadeniz’de yaygındır.
 b) Laterit: Nemli bölge topraklarıdır. En çok Doğu Karadeniz Bölümü’nde gözlenir.
 c) Terra-Rossa: Akdeniz ikliminin görüldüğü karstik sahaların toprağıdır. Ülkemizde en çok Akdeniz Bölgesi’n-

de gözlenir.
 d) Podzol: Kışları nemli ve soğuk bölgelerde gözlenir. Batı Karadeniz’de yaygındır.
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 e) Kahverengi step toprakları: Yarı kurak bölgelerde gözlenir. İç kesimlerin tümünde yaygındır.
 f) Çernozyom: Nemli karasal iklim bölgeleri’nde gözlenen en verimli toprak türüdür. Türkiye’de yalnızca Erzu-

rum-Kars platosunda gözlenir. 

UYARI : Türkiye’de yıkanmış topraklar Karadeniz Bölgesi’nde, yıkanma oranı az-mineral ve tuz ora-
nı yüksek topraklar ise İç Anadolu Bölgesi’nin Konya-Tuz gölü çevresinde görülür. 

- Türkiye’de en verimli Topraklar Erzurum-Kars Platosunda yer almasına rağmen sıcaklık değerleri 
çok düşük olduğu için tarım yapılamaz.

Genellikle kahverengi asit orman toprakları ve podsoller
Engebeli dağlık alanlardaki sığ ve taşlı topraklar 
Kahverengi bozkır toprakları
Kırmızımsı Akdeniz toprakları
Kurak sahalardaki kızıl renkli, kireçli ve alkali topraklar
Yumuşak kireç taşları üzerinde oluşmuş rendzinalar

Türkiye toprak haritası

Çoğunlukla dağlık volkanik arazi üzerindeki taşlı topraklar
Kara topraklar (çernezyonlar)
Ağır bünyeli ve killi topraklar (vertisoller)
Volkanik arazideki kumlu topraklar
Alüvyal toprakları (entisoller)
Kıyılardaki tuzlu topraklar ve kumullar

Kayaçlar dış kuvvetlerin etkisiyle parçalanarak ufalanırlar. Kayaçlarda ayrışma üç şekilde gerçekleşir.
Fiziksel Ayrışma: Gece-gündüz sıcaklık farklarının çok yüksek olmasından dolayı kayaçlar geceleri büzüşür, gün-
düz genleşir. Bu nedenle zamanla parçalanırlar. Ülkemizde fiziksel ayrışma en çok Doğu Anadolu bölgemizde 
gözlenmektedir.

Kimyasal Ayrışma: Yağışlarla yeryüzüne ulaşan sular kayaçların içindeki eriyebilir nitelikteki mineral ve tuzları 
eriterek kayacı ayrıştırırlar. Bu tip ayrışma bol yağışa alan bölgelerde özellikle de Karadeniz Bölgesi’nde gözlenir. 

Organik Ayrışma: Bitki kökleri ve mikro organizmalar kayaçların içine sızmaya çalışarak parçalanmalarına neden 
olurlar. Bu tip ayrışma özellikle bitki örtüsünün gür olduğu bölgelerde gözlenmektedir. Karadeniz Bölgesi’nde 
orman örtüsünün gür olması nedeniyle organik ayrışma en çok bu bölgede gözlenmektedir.  
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TÜRKİYE İKLİMİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ
Türkiye’de İklimi Etkileyen Faktörler

–  Matematik konum; Türkiye orta kuşakta yer alması nedeniyle, dört mevsimi belirgin olarak yaşar.

–  Özel konum; 

✦  Çevresindeki denizler iklimin ılımanlaşmasını ve kıyı bölgelerin yağış miktarlarının artmasını sağlar.

✦  Kıyılardan iç kesimlere gidildikçe karasallık artar (Aşırı ısınma ve soğuma).

✦  Güneyde yer alan çöller ısıtıcı, kuzeydeki Avrupa ve Sibirya soğutucu etkide bulunur.

✦  Türkiye yaz mevsiminde Asor ve Basra basınç sistemlerinin etkisi altındadır. Kış mevsiminde ise İzlanda ve 
Sibirya basınç sistemleri Türkiye’yi etkisi altına alır.

–  Yeryüzü şekilleri de Türkiye iklimini oldukça önemli şekilde etkiler. 

✦ Dağların uzanış doğrultusu denizin olumlu etkilerinin Karadeniz ve Akdeniz Bölgeleri’nde iç kesimlere ulaşmasını 
engeller.

✦  Ülkemizde güneyden kuzeye enleme bağlı olarak, batıdan  doğuya doğru ise yükselti nedeniyle sıcaklıklar dü-
şer.

✦  Türkiye’de güney yamaçlar Güneşe göre konum (bakı) nedeniyle daha sıcaktır. Bu nedenle yerleşmeler özellikle 
dağların güney yamaçlarında yoğunlaşmıştır.

Türkiye’de rüzgarlar KAYIPSAKAL kelimesiyle nitelenir. Bu kelimelerdeki sessiz harfler kuzeybatıdan başla-
yarak rüzgarların baş harflerini gösterir. Kuzeybatı-Karayel, Kuzey-Yıldız, Kuzeydoğu-Poyraz, Güneydo-
ğu-Samyeli (Keşişleme), Güney-Kıble, Güneybatı-Lodos. Doğudan esen rüzgarlar gün doğusu, batıdan 
esenler gün batısı olarak adlandırılır.

Lodos

Gün batısı Gün doğusu

PoyrazYıldızKarayel

KaYıP
Kuzey kökenliler sıcaklığı düşürür.

Kıble Samyeli

SaKaL

Güney kökenliler sıcaklığı arttırır.

Türkiye’de Sıcaklık Dağılışı

Sıcaklık dağılışını etkileyen önemli noktalardan birisi karasallıktır. Karasallık iç bölgelere gidildikçe deniz etkisinden 
uzaklaşılması ile ortaya çıkar. Karasal iklimlerin yaşandığı bu bölgelerde sıcaklık farkları fazla, kış sıcaklıkları düşük, 
kar ve don olayları yoğundur. Ülkemizde karasallığın en fazla yaşandığı bölge Doğu Anadolu’dur.  Bu bölgede dev-
reye yükselti de girmiştir. Ülkemizde özel konum nedeniyle üç farklı iklim tipi, matematik konum (enlem) etkisiyle 
dört mevsim bir arada yaşanmaktadır.    
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1.  Türkiye’de güneyden kuzeye gidildikçe sıcaklık azalır. En yüksek sıcaklık ortalamalarına güney bölgelerimizde, 
en düşük sıcaklık ortalamalarına kuzey bölgelerimizde rastlanılır. (Enlem etkisi)

2. Kıyı bölgelerin tümünde yıllık sıcaklık ortalaması 10°C’den yüksektir (Deniz etkisi).

3. Batıdan doğuya gidildikçe genel olarak sıcaklık azalır (Yükselti–Karasallık).

4.  Yaz mevsiminde en sıcak bölge Güneydoğu Anadolu’dur (Karasallık ve Enlem).

5.  Kış mevsiminde en ılık bölge Akdeniz’dir (Enlem-Deniz etkisi).

6.  Kış mevsiminde en soğuk bölge Doğu Anadolu’dur (Yükselti, Karasallık).

7.  Yıllık ve günlük sıcaklık farklarının en az olduğu bölge Karadeniz’dir (Nem fazlalığı).

8.  Yıllık sıcaklık farkının en fazla olduğu bölge Doğu Anadolu’dur (Yükselti, Karasallık).

9.  Kıyılardan uzaklaşıldıkça sıcaklık ortalaması düşer, sıcaklık farkı artar (Karasallık- Yükselti).

10. Yaz mevsiminde en serin bölge Karadeniz’dir (Enlem, Nemlilik).

11. Kıyı ile iç bölgeler arasındaki sıcaklık farkı yazın azalır, kışın artar.

Yer yüzünden yükseldikçe her 200 metrede 1º C sıcaklık düşer. Örneğin, 2000 metre yükseklikteki 0º C olan sıcaklık 
değeri, deniz düzeyine indirgenirse, 10º C bulunmuş olur. Bu şekilde hazırlanan haritalarda yüksek alanlarda ger-
çek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasında önemli farklılıklar gözlenir. Ülkemizde gerçek sıcaklık ile indirgenmiş 
sıcaklık arasındaki farkın en az olduğu bölge Marmara Bölgesi, en fazla olduğu bölge ise Doğu Anadolu Böl-
gesi’dir.   

Türkiye’de Yağış Dağılışı

1.  Yer şekilleri ile yağış arasında paralellik gözlenir. Yüksek dağların kıyıya paralel uzandığı yöreler bol yağış alır-
ken, iç bölgelerdeki çanak ve çukurlar az yağış alır.

2.  En fazla yağış alan yerler kuzey ve güney kıyılarımızdır (Deniz etkisi ve dağların kıyıya paralel uzanması).

3.  Batı bölgelerimizin kıyı kesimleri fazla yağış almaz (Yükselti azlığı, dağların kıyıya dik uzanması).

4.  En fazla yağış alan bölge Karadeniz, en az yağış alan bölge ise İç Anadolu’dur (Dağlarla çevrili olma, denizden 
uzaklık).

5.  Kuzey ve güney bölgelerimizdeki sıradağların kıyıya dönük yamaçları içe dönük yamaçlardan fazla yağış alır 
(Deniz etkisi).
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6.  En fazla yağış alan yöreler; Doğu Karadeniz, (Rize, Giresun, Ordu) Batı Karadeniz, (Zonguldak, Bartın) 
Menteşe Yöresi (Muğla) Batı, Orta ve Güneydoğu Toroslardır (Antalya, Hatay, Bitlis). En az yağış alan yöre-
ler ise; İç Anadolu, Trakya ve Güneydoğu Anadolu’nun düzlükleri ile Doğu Anadolu’daki çöküntü ovalarıdır 
(Iğdır, Erzincan, Malatya).

7.  Genelde kıyılardan uzaklaşıldıkça yağış azalır (Deniz etkisi).

8.  Aynı enlemlerdeki Doğu Anadolu, İç Anadolu’dan daha fazla yağış alır (Yükselti).

9. Akdeniz, Ege, Marmara ve Güneydoğu Anadolu en fazla yağışı kış, İç Anadolu ilkbahar, Karadeniz sonbahar, 
Erzurum-Kars Bölümü ise yazın alır.

10. Kar yağışı ve donma olaylarının en fazla olduğu bölge Doğu Anadolu’dur (Yükselti-karasallık).

11. Fiziksel ufalanma özellikle iç bölgelerde fazladır (Sıcaklık farkının fazla olması). Kimyasal ayrışma ise en fazla 
Karadeniz Bölgesi’nde gözlenmektedir.

✦  Ülkemizde çok kısa mesafelerde sıcaklık, yağış ve iklim koşullarında büyük farklılıkların görülmesi yer 
şekillerinin çeşitliliği ile ilgilidir.

✦  Van, Beyşehir, İznik, Eğirdir gibi merkezlerde günlük sıcaklık farkının az olması nemlilik ile ilgilidir (Göllerin 
bulunması).

✦  Üç yanı denizlerle çevrili olmasına karşın ülkemizin büyük bölümü deniz etkisine kapalı ve karasaldır. Bu duru-
mun nedeni kuzey ve güney bölgelerimizde dağların kıyıya paralel uzanmasıdır.

✦  Ülkemizde ortalama karla örtülü gün sayısı, kıyı bölgelerinden iç kesimlere ve batıdan doğuya gidildikçe artar 
(Yükselti-Karasallık).

          Türkiye’de Nemlilik

           Şekil: Türkiye›de nemliliğin coğrafi dağılışı. Siyahla gösterilen alanlar nemliliğin en fazla olduğu sahalardır.

Türkiye’de Yağış Tipleri

Yamaç Yağışları: Nemli hava kütlelerinin dağlara çarparak yükselmesi ve yoğunlaşması sonucunda gözlenen ya-
ğış tipidir. En çok Doğu ve Batı Karadeniz Bölümleri, Yıldız Dağları, Menteşe Yöresi, Toros Dağları, Amanos 
Dağları’nda (Hatay) gözlenir.

Konveksiyonel Yağışlar: Ani ısınmalar sonucunda yükselen hava kütlelerinin yoğunlaşması sonucunda oluşur. 
Özellikle İç Anadolu Bölgesi’nde bahar aylarında gözlenir (Ahmak ıslatan ve Kırkikindi yağışları)
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Cephe Yağışları: Sıcak hava kütlesinin soğuk hava kütlesinin üzerine doğru hareket ederek yükselmesi ve 
yoğunlaşması sonucunda oluşan yağış tipidir. En çok kış mevsiminde Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölge-
leri’nde gözlenir.

Türkiye’de İklim Tipleri

Karadeniz İklimi
✦		Yağışlar mevsimlere düzensiz dağılmıştır.

✦		Sıcaklık ortalamaları  0 derecenin altına düşmez.

✦		En fazla yağışı kış mevsiminde alır.

✦		Kış mevsiminde iklim ılımandır.

✦		Türkiye kıyılarında genellikle Akdeniz iklimi gözlenir.

✦		Yaz kuraklıkları belirgindir.
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Akdeniz İklimi
✦		Yağışlar mevsimlere düzensiz dağılmıştır.

✦		Sıcaklık ortalamaları  0 derecenin altına düşmez.

✦		En fazla yağışı kış mevsiminde alır.

✦		Kış mevsiminde iklim ılımandır.

✦		Türkiye kıyılarında genellikle Akdeniz iklimi gözlenir.

✦		Yaz kuraklıkları belirgindir.
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Karasal İklim
✦		Yağışlar mevsimlere düzensiz dağılmıştır.

✦		Sıcaklık ortalamaları kış mevsiminde 0 derecenin al-
tına düşer.

✦		En fazla yağışı ilkbahar mevsiminde alır.

✦		İç bölgelerin genelinde karasal iklim gözlenir.

✦		Yaz kuraklıkları belirgindir. 
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Türkiye’de Bitki Örtüsü
Bitki örtüsü insan ve diğer canlıların yaşamında büyük öneme sahiptir. Ülkemizde 12.000’in üzerinde bitki türü 
bulunur. Ülkemizde bitki örtüsünün çeşitlilik arz etmesinin nedenleri şunlardır.

–  İklim çeşitliliğinin gözlenmesi

–  Yeryüzü şekillerinin çeşitlilik arz etmesi

–  Toprak ve ana kaya çeşitlerinin zengin olması

– Üç kıtanın kesişim noktasında yer alması

– İnsan ve diğer canlıların etkileri

– Buzul dönemlerinin etkileri

Dünyada yalnızca tek bir bölgede gözlenen bitki türlerine “endemik” adı verilir. Ülkemizde çok sayıda endemik 
bitki bulunmaktadır.

Sert Karasal İklim
✦		 Yaz yağışlarının gözlendiği tek bölge Erzurum-Kars 

yöresidir.

✦			Sıcaklık ortalamaları kış mevsiminde çok düşüktür.

✦			En fazla yağışı yaz mevsiminde alır.

✦		 Yaz kuraklıkları yaşanmaz.
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Bitkiler diğer canlılar gibi bulundukları coğrafi ortamın doğal koşullarına uyum sağlamaya çalışırlar. Sıcaklık de-
ğerleri düştükçe itkilerde yaprak boyutu küçülür, kabuk kalınlığı ve sertlik artar. Ülkemizde bitki örtüsünde tipik bir 
katlaşma mevcuttur. Özellikle kıyı kesimlerde bu katlaşma kolayca seçilmektedir. Ayrıca Dünya üzerinde de bitkiler 
Ekvator’dan kutuplara doğru bir katlaşma gösterirler. Bu nedenle ülkemizde  Akdeniz’de ormanlar 2400 metreye, 
Ege’de 2100 metreye, Karadeniz’de 1900 metreye kadar çıkarlar (Enlem). 

UYARI : Türkiye’nin en az yağış alan sahası Konya-Tuz Gölü çevresidir. Ancak en kurak bölge Gü-
neydoğu Anadolu Bölgesi’dir. Bu durumun ortaya çıkmasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ya-
ğışların sıcaklık nedeniyle hemen buharlaşarak ortadan kalkması etkili olmaktadır. Kuraklığın en az 
yaşandığı bölge ise Karadeniz Bölgesi’dir.

A – ORMANLAR
1.   Karadeniz Ormanları:

 Türkiye ormanlarının %27’sini oluşturur. Nem ve yağış fazla olduğundan çeşitlilik fazla ve bitki örtüsü gürdür. Bu 
ormanlar;

	 ✦  Doğudan batıya

	 ✦  Alçaktan yükseğe

	 ✦  Kuzeyden güneye doğru yükselti ve yağış miktarının değişmesine paralel olarak farklılaşır. 

2.   Batı Anadolu Ormanları: 

 Çanakkale Boğazı ile Ege Kıyılarını kapsar. Kuzeyde Karadeniz ormanlarındaki  benzerlik güneye doğru Akdeniz 
ormanlarına dönüşür.

3.   Akdeniz Ormanları: 

 Karadeniz ormanlarından farkı kuraklığa dayanıklı olmalarıdır. Kıyıda 1000 m.lere kadar çıkan Maki kuşağının 
sona erdiği yerde başlayan orman kuşağı Toros Dağları boyunca uzanır. Sadece kuraklığa dayanabilen iğne 
yapraklı ormanlar yer alır. Bu ormanlar Karadeniz ormanları kadar gür  değildir.

4.   Doğu ve İç Anadolu Ormanları:

 İç kesimlerde sık olmamakla birlikte dağların yağış alan yüksek yerlerinde bulunurlar. Daha alçak yerlerde ise 
insanların tahribi sonucu yok edilmiş orman artıkları olan tek tük ağaçlar vardır (Antropojen Bozkır).    
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UYARI : Ülkemizde özellikle güney bölgelerde orman yangınları ciddi sorunlardan birini oluşturmakta-
dır. Orman yangınlarına büyük ölçüde insan faaliyetleri sebep olmaktadır. Ayrıca yıldırım düşmesi gibi 
etkenlerde zaman zaman orman yangınlarına neden olabilmektedir. 
Orman yangınlarından korunma yolları
– İnsanların orman yangınları konusunda eğitilmesi
– Orman gözetleme kulelerinin yaygınlaştırılması 
– Orman içlerine yollar açılması
– Piknik alanlarında ateş yakılmasına engel olunması
– Anız (harman edilmiş tarlanın yakılarak temizlenmesi) yakma olayına engel olunması
– Orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale edebilecek şekilde teknolojinin kullanılması 

B – MAKİ
Akdeniz iklimi etkisindeki kıyı bölgelerimizde insanların tahrip ettiği orman kuşağının yerine oluşan bitki topluluğu-
dur. Makiler çalı yada ağaççık olarak tanımlanır. Yüzlerce çeşidi vardır. (Mersin, Sandal, Zakkum, Zeytin, Koca-
yemiş, Keçiboynuzu v.s. bazılarıdır. )

Makiler tüm kıyılarımızda görülür. Ancak Güney kıyılarımızdan kuzeye doğru  yükselti basamakları ve çeşitleri değişir 
(enlemin etkisi). Akdeniz’de 800-1000m’lere Ege’de 500-600m’lere Marmara’da ise 300m’ye kadar yetişebilirler. 

C – BOZKIR
İklim şartlarının ağaç yetişmesine uygun olmadığı yarı kurak yerlerdeki otsu, dikensi küçük çalı topluluklarıdır. İlk-
bahar aylarında yemyeşil olan bu ot toplulukları, yaz kuraklığı ile sapsarı  kurak ve çorak çalı topluluğuna dönüşür.  

İç bölgelerimizdeki alçak (çukur) alanlarda yayılan bozkırlar yağışın arttığı dağ yamaçlarında yerlerini iğne yapraklı 
ormanlara bırakır. İç Anadolu’da bir çok yerde bu ormana geçiş kuşağı birden olmaz. Çünkü; insan tahribi sonucu 
eskiden orman olan alanlar, tek tük ağaçlardan ibaret olan Antropojen (Bozulmuş) bozkırlara dönüşmüştür. Doğu 
Anadolu’da yüksek platolardaki bozkırlar kurak bir yaz yaşamadıkları için yazın yeşil kalırlar. Bu yüzden buralarda 
büyükbaş mera hayvancılığı yaygındır. 

D – DAĞ ÇAYIRLARI (Alpin Çayırlar)
Ormanların yetişemeyeceği kadar soğuk ve az nemli  yükseltilerde görülen yazın yeşeren kışın kar altında kalan 
soğuğa dayanıklı ot topluluklarıdır. Ülkemizde yüksek dağlık alanlarda gözlenmektedir.

UYARI : Bitki örtüsü ile ilgili bazı kavramlar;

Geniş Yapraklı Ağaçlar: Kayın,Kestane,Meşe, Dişbudak,Ihlamur, Kavak,Gürgen,Akçağaç

İğne Yapraklı Ağaçlar: Ladin, Köknar, Sarıçam, Karaçam, Kızılçam

Psödömaki: Karadeniz kıyı kesimindeki orman örtüsünün ortadan kalkmasıyla ortaya çıkan kısa boylu 
çalılardır.

Garig: Akdeniz bölgesinde maki ve kızılçam örtüsünün ortadan kalkmasıyla ortaya çıkan daha kısa 
boylu makilerdir. Bazı türleri abdest bozan, diken çalısı, nane, funda ve Yasemin’dir.
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TÜRKİYE BEŞERİ COĞRAFYASI
Türkiye Nüfusu 

Belirli bir alan üzerinde yaşayan toplam insan sayısına nüfus denir.  Osmanlıda başarılı ilk nüfus sayımı savaşa 
katılacak Müslüman askerlerin sayısını ve yeni vergi yükümlülerin belirlenmesi için 1831 yılında II. Mahmut tarafın-
dan yapılmıştır. Cumhuriyet’in ilanından sonra ise ilk kez 1927 yılında nüfus sayımı olmuştur, ikincisi 1935 yılında 
yapılmıştır. Bu yıldan itibaren genellikle 5 yıllık aralarla yapılmıştır. Bu uygulama esnasında ülke çapında sokağa 
çıkma yasağı uygulanmıştır. İlk kez sokağa çıkma yasağı olmaksızın adrese dayalı nüfus sayımının 2007 yılında 
yapılması planlanmış ve çalışmalar başlatılmıştır. “Adrese dayalı nüfus sayımı” Haziran 2007 tarihinde tamamlanmış, 
kalite kontrol çalışmalarının ardından Ocak 2008’de açıklanacağı bildirilmiştir. Türkiye’de nüfus daha önceleri “de 
facto” yani kişi sayım gününde nerede bulunuyorsa oranın nüfusuna dahil edilmesi biçiminde sayılmışsa da ADNKS 
ile insanlar “de jure”  şeklinde sayılmaktadır. 

Yıl Nüfus Yıllık artış(%)

1927 13.648.987 -

1935 16.158.567 2,29

1940 17.821.543 2,05

1945 18.790.987 1,08

1950 20.947.155 2,29

1955 24.065.543 2,97

1960 27.755.532 3,06

1965 31.391.651 2,62

1970 35.605.653 2,68

1975 40.348.789 2,66

1980 44.737.321 2,17

1985 50.664.654 2,64

1990 56.473.653 2,29

2000 67.804.543 2,00

2010 73.722.988 1,60

Sayım yıllarına göre Türkiye nüfusu

Türkiye’nin günümüzdeki nüfusu 31 Aralık 2012 değerlerine göre 75.627.384’dür. 

Türkiye’de Nüfus Artışı
Türkiye’de nüfus artış hızı yüksektir. Bunda, öncelikli olarak doğum oranlarının yüksek olması etkilidir. 

Türkiye’de Nüfus Sayımlarının Sonuçları

–  1940-1945 yıllarında nüfus artış hızının düşmesinin nedeni II. Dünya Savaşı nedeniyle asker alımlarının artması, 
salgın hastalıkların baş göstermesi ve doğumların azalmasıdır.

 –  1955-1960 yılları arasında nüfus artış hızı en yüksek düzeye ulaşmıştır (‰ 28,5). Özellikle bu dönemde devletin 
nüfus artışını özendirici çabalarda bulunması ve sağlık hizmetlerinin artması, nüfus artışını tetiklemiştir.

–  1960-1965 yılları arasında nüfus artış hızının düşmesinin sebebi dış göçlerin yaşanmasıdır.
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–  1985 sonrasında nüfus artış hızının giderek düşmesinde;

 ✦  Doğum kontrolünün yaygınlaştırılması

 ✦  Kürtaj yasağının kaldırılması

 ✦  Kültür düzeyinin artması etkili olmuştur.

1.1. Nüfus, yıllık nüfus artış hızı, il, il, ilçe, belde belediyesi, köy sayısı ve nüfus yoğunluğu

Sayım 
yılı Nüfus Yıllık nüfus

artış hızı % İl sayısı İlçe sayısı Belde belediyesi
ve köy sayısı

Nüfus
yoğunluğu

1927 13.648.270 – 63 328 40.600 18

1935 16.158.018 21,10 57 356 34.876 21

1940 17.820.950 17,03 63 370 34.024 23

1945 18.790.174 10,59 63 396 34.063 24

1950 20.947.188 21,73 63 422 34.252 27

1955 24.064.763 27,75 66 493 34.787 31

1960 27.754.820 28,53 67 570 35.441 36

1965 31.391.421 24,62 67 571 35.638 41

1970 35.605.176 25,19 67 572 35.995 46

1975 40.347.719 25,00 67 572 36.115 52

1980 44.736.957 20,65 67 572 36,155 58

1985 50.664.458 24,88 67 580 36.031 65

1990 56.473.035 27,71 73 829 36,233 73

2000 67.803.927 18,28 81 850 37.366 88

Sayım yıllarına göre Türkiye nüfusu

Sayım 
yılı Nüfus Yıllık nüfus

artış hızı % İl sayısı İlçe sayısı
Belde/ilk kademe
belediyesi sayısı

ve köy sayısı
Köy sayısı Nüfus

yoğunluğu

2007 70.586.256 – 81 850 2.294 34.438 92

2008 71.517.100 13,10 81 892 1.981 34.349 93

2009 72.561.312 14,50 81 892 1.978 34.367 94

2010 73.722.988 15,90 81 892 1.977 34.402 96

Nüfus Artışı
Doğum miktarının, ölüm miktarından fazla olmasına doğal nüfus artışı denir. Eğer nüfus göçlerle artıyorsa bu 
durum suni nüfus artışı olarak adlandırılır. Dünya nüfus artış hızı ‰ 15.9’dur. Türkiye’de ise ‰ 18’dir (2000 yılı 
sayımına göre). 

Nüfus Artışının Sonuçları

Olumlu Sonuçları
– Üretim artar.
– Talep artar.
– İşçi ücretleri ucuzlar.
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Olumsuz Sonuçları
– İşsizlik artar.
– Kalkınma hızı düşer.
– Kişi başına düşen milli gelir düşer.
– Tüketim artar.
– Beslenme, eğitim, sağlık, güvenlik sorunları ortaya çıkar.
– İç ve dış göçler artar. 
– Genç nüfus (bağımlı) artar.
– Gelir dağılımındaki dengesizlik artar.

Nüfusun büyüklüğü ve artış hızındaki değişimler, 1923-2014
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Türkiye’de Nüfusun Dağılışı
Türkiye’de nüfus bölgeler arasında oldukça düzensiz dağılmıştır. Nüfusun düzensiz dağılımında etkili olan faktörler 
şunlardır.

İklim: Kurak ve aşırı soğuk olan bölgeler az nüfuslanmışken, iklim koşulları insan yaşamına uygun olan kıyı bölgeler 
daha çok nüfuslanmıştır.
Yerşekilleri: Yüksek ve dağlık alanlar az nüfuslanmıştır.
Toprak Özellikleri: Verimli toprakların bulunduğu ovalar yoğun nüfuslanmıştır.
Sanayileşme: Sanayinin geliştiği bölgelerde nüfus miktarı fazladır.
Tarım: Tarımın geliştiği yerler yoğun nüfusludur.
Yer altı Kaynakları: Yer altı kaynaklarının bulunduğu sahalar yoğun nüfuslanmıştır.
Turizm: Turizm merkezlerinde nüfus miktarı fazladır (Dönemsel olarak artar).
Ulaşım: Ulaşım koşullarının elverişli olduğu alanlar yoğun nüfuslanmıştır.

En kalabalık alanlar 
Doğu Karadeniz sahil şeridi, Zonguldak çevresi, Çatalca-Kocaeli Bölümü (İstanbul-İzmit-Adapazarı), Güney 
Marmara, Asıl Ege, Adana çevresi, Ankara-Eşkişehir, Gaziantep. 

En tenha alanlar

Küre dağları çevresi (Kastamonu-Sinop), Karadeniz dağlarının art kesimleri (Gümüşhane-Bayburt), Yıldız 
Dağları Bölümü (Kırklareli), Biga Yarımadası (Çanakkale), Menteşe Yöresi (Muğla), Konya-Tuz Gölü çevresi, 
Yukarı Kızılırmak (Sivas) ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin geneli (Malatya-Elazığ hariç).
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Nüfus Yoğunluğu
Nüfus yoğunluğu aritmetik, tarımsal ve fizyolojik olmak üzere üçe ayrılır.

A) Aritmetik nüfus yoğunluğu
Belirli bir alanda yaşayan insan sayısının, o alanın yüzölçümüne bölünmesi ile elde edilir. Buna göre km²’ye düşen 
insan sayısı elde edilir.

Aritmetik Yoğunluk= Toplam Nüfus 
                                     Toplam Alan
Türkiye’nin  aritmetik nüfus yoğunluğu km²’ye 96 kişidir.

B) Tarımsal Nüfus Yoğunluğu
Belirli bir alanda tarım ve hayvancılıkla geçimini sürdüren insan sayısının, o alandaki tarım yapılan alanların toplamına 
bölünmesiyle elde edilen nüfus yoğunluğu türüdür.

             Tarımda Çalışan Nüfus
Tarımsal Nüfus Yoğunluğu =  ________________________        

                                         Toplam Tarım Alanı

Türkiye’de tarımsal nüfus yoğunluğu km²’ye 87 kişidir.

Türkiye’de tarımsal nüfus yoğunluğu Karadeniz Bölgesi’nin Doğu ve Batı Karadeniz Bölümlerinde, Doğu 
Anadolu’nun genelinde, Akdeniz Bölgesi’nin Antalya Bölümü’nde, İç Anadolu’nun Yukarı Kızılırmak Bölümü’nde 
(Sivas) fazladır. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde ise düşüktür. 

C) Fizyolojik Nüfus Yoğunluğu
Toplam nüfusun ekili dikili alanlara oranına fizyolojik nüfus yoğunluğu denir.

    Toplam Nüfus
Fizyolojik Yoğunluk =  _____________________        
                                       Toplam Ekili-Dikili Alan

Türkiye’de fizyolojik nüfus yoğunluğu km²’ye 294 kişidir.
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Türkiye’de Nüfusun Yapısı

1. Nüfusun Yaş Durumu

Nüfusun yaş durumu ile ülkelerin gelişmişlik düzeyi yakından ilişkilidir. Geri kalmış ülkelerde genç ve çocuk nüfus 
çok fazla, gelişmiş ülkelerde ise orta yaşlı ve yaşlı nüfus oranı fazladır. 

–  Türkiye’de doğum oranı yüksek olduğu için genç nüfus oranı fazladır.

–  Yaşlı nüfus oranı düşüktür (Ortalama yaşam süresi kısa olduğu için).

–  Çalışan nüfus oranı düşük, bağımlı nüfus oranı yüksektir. İşsizlik oranı fazladır. Türkiye’nin 2010 yılı nüfus 
piramidinde dikkat çekici nokta tabanının giderek daralmakta olmasıdır. Bu durumun temel nedeni son 15 
yıldır nüfus artışında yaşanan hızlı düşüştür. Bu nedenle nüfus piramidi gelişmiş ülkelerinkine benzemeye 
başlamıştır.

Erkek Kadın2010 yılı Türkiye Nüfus Piramidi

2. Nüfusun Cinsiyet Durumu
Ülkemizde 1945 yılına kadar kadın nüfus erkek nüfustan fazla olmuşsa da bu tarihten sonra erkek nüfusu sürekli 
kadın nüfustan fazla çıkmıştır. Ülkemizde genellikle kadın ve erkek nüfus birbirine yakındır. 2012 TUİK verilerine  
göre erkek nüfus % 50.2, Kadın nüfus %49.8’dir.

UYARI : Göç alan yerleşmelerde erkek nüfus kadın nüfustan fazladır. İstanbul, Ankara, İzmir, İzmit, 
Mersin bu duruma örnektir.

Aktif Nüfus: 
Çalışma çağında yer alan nüfusa aktif nüfus denir. Bu çağ 15-64 yaşlar arasıdır. Ülkemizde aktif nüfus azalmakta, 
aktif olmayan nüfus ise artmaktadır. Bunun temel nedeni geçmişte nüfusun büyük bölümü tarımda çalışmaktaydı. 
Bu nedenle nüfusun büyük bölümü aktif nüfus içinde yer almaktaydı. Tarımda makineleşmenin artmasıyla kente 
göç olayı hız kazandı. Gerek çocuk nüfusun artması, gerekse de işsizliğin artmasıyla aktif nüfus oranı hızla azaldı. 

3. Nüfusun Eğitim Durumu
Okur-yazar insanların toplam nüfusa oranı o ülkenin gelişmişlik düzeyini gösterir. Türkiye’de 1935’de okur-yazar 
oranı %10 iken, 2000 yılında bu oran % 90’lara ulaşmıştır. Ülkemizde hiçbir dönemde erkek okur-yazar oranı, 
kadın okur-yazar oranının altında kalmamıştır. Gelişmiş ülkelerde eğitim seviyesi yüksek gelişmemiş ülkelerde ise 
düşüktür. Ülkemiz Avrupa ülkelerine göre düşük bir eğitim düzeyine sahipken, Ortadoğu ve Asya ülkelerinden 
yüksek bir eğitim seviyesine sahiptir.

Yıllar 1927 1935 1960 1970 1980 1990 2000 2010

 % 10 19 40 54,7 67,3 89 91 93

Şekil: Yıllara göre Türkiye’de okur-yazar oranı
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Tarım sektörü tarım ve hayvancılığı, sanayi maden ve imalat sanayini, hizmet sektörü ise eğitim, sağlık, ticaret, 
ulaşım, haberleşme,  bankacılık ve turizm sektörlerini kapsamaktadır.

4. Çalışan Nüfusun Sektörlere Dağılımı 
Bir ülkede çalışmakta olan insanların bağlı bu-
lundukları sektörler o ülkenin gelişmişlik düzeyini 
en iyi şekilde yansıtmaktadır. Nüfusun büyük bö-
lümü tarım sektöründe hayatını sürdürüyorsa bu 
durum ülkenin gelişmemiş olduğunu, sanayi ve 
hizmet sektörlerinde ise ülkenin gelişmiş oldu-
ğunu göstermektedir. Ülkemiz büyük ölçüde ta-
rımın hakim olduğu bir ülkedir. Fakat son 30 yılda 
tarımın toplam üretimdeki payı hızla azalmıştır.

5. Nüfusun Kır ve Kentlere Dağılışı
Ülkemizde cumhuriyetin kuruluş dönemlerinde nüfusun %80’i kırsal alanlarda yaşarken, giderek bu oran azalmış, 
1985 yılında kent nüfusu kır nüfusunun önüne geçmiştir. Kent nüfusunun kır nüfusunu aşmasında ülkemizde 
yaşanan kırdan kente göç faktörü büyük ölçüde etkili olmuştur. Bu durum ayrıca çarpık kentleşme olgusunun or-
taya çıkmasına neden olmuştur. Kırsal alanlarda doğal nüfus artış hızı çok yüksek olmasına rağmen, nüfus giderek 
azalmaktadır. Bunun nedeni de kentlere doğru yaşanan göçlerdir.

Yıllar Tarım Sanayi Hizmet
1927 89,6 5,6 4,8
1935 79,9 7,8 12,3
1945 73,7 8,5 17,8
1955 77,4 6,7 15,9
1960 74,9 7,5 17,6
1965 71,9 7,9 20,2
1970 70,2 10,2 19,6
1975 65,1 11,5 23,4
1980 62,5 11,6 25,9
1985 58,5 13,0 28,5
1990 50,5 13,4 31,6
2000 49,3 15,5 35,2
2010 23,6 19,8 56,5

İl ve İlçe merkezi ile belde ve köy nüfuslarının toplam içindeki oranı
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GÖÇLER
Nüfusun bir yerden başka bir yere uzun süreliğine yapmış olduğu yer değiştirme durumuna göç adı verilir. Göçler 
ikiye ayrılır. 

A)  İç Göçler: 
Ülke içinde yaşanan sosyal, ekonomik, siyasi olaylar nedeniyle bölgeler arasında yaşanan göç olayıdır. Kalıcı ve 
geçici (Mevsimlik) olmak üzere ikiye ayrılır. Kalıcı göçler ülke nüfusunda değişime neden olmaz. Ancak bu durumda 
il ve bölge nüfusları değişir. Ülkemizde özellikle kırsal alanlardan kentlere hızlı bir göç olayı yaşanmaktadır. 

Kırdan Kente Göçün Nedenleri
– Kırsal kesimde yaşanan hızlı nüfus artışı
– Toprak azlığı ve toprakların miras yoluyla parçalanması 
– Tarımda makineleşme
– Kırsal alanlardaki eğitim, sağlık ve altyapı yetersizlikleri
– Tarımda birim alandan alınan verimin düşük olması
– Kırsal alanlarda yaşanan sosyal ve siyasal problemler (Kan davası, ayrılıkçı hareketler, vs )

GÖÇLER

İÇ GÖÇLER DIŞ GÖÇLER

GEÇİCİGEÇİCİ

Tarıma bağlı

Turizme bağlı

Yaylacılığa bağlı

KALICI

Kentten Kente

Kırdan Kente

Kentten Kıra

Kırdan Kıra

DIŞ GÖÇLER

UYARI : Ülkemizde kırdan kente göçlerin en temel nedeni ekonomik faktörlerdir.  

Geçici göçler ise özellikle tarıma ve hayvancılığa bağlı olarak gerçekleşir. Örneğin, Çukurova-Pamuk, Gediz ova-
sı-Tütün, Rize-Çay, Ordu-Giresun-Fındık, Isparta-Gül tarımı nedeniyle mevsimlik tarım işçisi alır. Toros Dağları 
ve Doğu Anadolu’da hayvan sürüleri mevsimlere göre yer değiştirirler. Turistik bölgeler yaz mevsiminde büyük 
nüfus artışlarına sahne olur. 

Kırdan Kente Göçün Sonuçları
- Nüfus dağılışında dengesizlik

- İşsiz nüfusun artması

- Çarpık kentleşme ve gecekondulaşma
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- Sanayi tesislerinin şehrin içinde kalması

- Doğal çevrenin bozulması

- Eğitim, sağlık, altyapı hizmetlerinin aksaması

- Kültür faklılaşması ve kültür şoku

- Tarımsal üretimin giderek azalması

B) Dış Göçler: 
Nüfusun ülkeler arasında yer değiştirmesine dış göç denir. Bu tür göçlerde ülke nüfusu azalır. Ülkemiz ekonomik 
yönden zayıf olduğu için ülkemizden pek çok Avrupa ülkesine büyük çaplı göçler yaşanmıştır. Özellikle 1965 yılında 
Almanya’nın Türkiye’den işçi alımına başlamasıyla yüz binlerce insanımız Almanya’ya giderek buraya yerleşmiştir. 
Yurtdışında en çok Almanya olmak üzere, Fransa, Belçika, Hollanda, İngiltere, İsveç, Danimarka gibi Batı Av-
rupa ülkelerinde, Avustralya, Arap ülkeleri ve son yıllarda Rusya’da pek çok Türk işçisi bulunmaktadır.

En fazla göç alan bölgeler
– Marmara Bölgesi (İstanbul-İzmit-Bursa-Adapazarı)

– Ege Bölgesi (İzmir-Manisa-Aydın)

– Akdeniz Bölgesi (Adana-Antalya-Mersin)

– Güneydoğu Anadolu Bölgesi (Gaziantep-Şanlıurfa)

– İç Anadolu Bölgesi (Ankara-Eskişehir-Konya)

– En fazla göç veren bölgeler

– Doğu Anadolu Bölgesi

– Karadeniz Bölgesi

UYARI : Bölgeler kendi içlerinde de göç vermekte olduklarından bu noktaya dikkat etmek gerekir. 
Örneğin; Sivas, Çorum, Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Niğde göç verirken Ankara ve Eskişehir yoğun 
olarak göç alır.

İç Göçleri Önlemek İçin Alınması Gereken Önlemler
- Kırsal kesimde iş olanakları yaratmak

- Altyapı hizmetlerinin kırsal kesimlerde de yaygınlaşması

- Tarımdaki problemlerin giderilmesi (toprak parçalanması, sulama, üretimdeki dalgalanmalar, vs)

- Hayvancığın modern metotlarla yapılır hale getirilmesi

- Kırsal alanlardaki doğum kontrol çalışmalarının arttırılması

- Terör ve asayiş sorunlarının çözümlenmesi.
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YERLEŞME
İnsanların belirli bir alanı mesken edinerek o alanda ikamet etmelerine yerleşme denir. Yerleşmeyi etkileyen fak-
törler şunlardır.

İklim
– Yeryüzü şekilleri
– Toprak
– Bitki örtüsü
– Su kaynakları
– Ekonomik faaliyetler

Yerleşmeler nüfuslarına ve bulundukları konuma göre kırsal ve kentsel yerleşmeler olmak üzere ikiye ayrılırlar. 

A) Kır Yerleşmeleri
Ülkemizde 10000’in altında nüfusu olan yerleşmeler kırsal yerleşme olarak nitelendirilmektedir. Bu tip yerleşmelerde 
tarım ve hayvancılık baskın ekonomik faaliyetlerdir. Kimi kırsal yerleşmelerde dönemsel yerleşmeler gözlenmektedir. 
Ülkemizde yaklaşık 40000 köy vardır. Bunlar evlerin birbirine olan uzaklığına göre toplu ve dağınık yerleşmeler ola-
rak ikiye ayrılmaktadırlar.

1. Toplu yerleşmeler: Evlerin birbirine yakın olduğu yerleşme tipidir. Suyun az olduğu alanlarda yaygındır. Ülkemi-
zin genelinde yaygın olmakla beraber en çok İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde 
yoğun olarak gözlenmektedir.

2. Dağınık yerleşmeler: Suyun bol olduğu bölgelerde gözlenen yerleşme biçimidir. En çok Karadeniz Bölgesi ve 
Menteşe Yöresinde gözlenmektedir.

Köy altı Yerleşmeleri: Köyden küçük yerleşmelerdir. Çiftlik-Kom-Mezra-Divan-Oba-Yayla gibi tipleri bulunmak-
tadır. Hayvancılığın yaygın olduğu bölgelerde gözlenir. En çok Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz ve 
Akdeniz Bölgeleri’nde yaygındır.
Mesken Tipleri
Konut tipleri üzerinde iklim, jeolojik yapı, bitki örtüsü ve sosyo-ekonomik özellikler etkilidir.
1. Taş Meskenler: En çok rastlanan mesken tipidir. Akdeniz-Ege-Doğu Anadolu Bölgeleri’nde yaygındır.
2. Ahşap Meskenler: Karadeniz, Akdeniz, Ege ve Güney Marmara’da gözlenmektedir.
3. Kerpiç Meskenler: İç-Doğu-Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde rastlanmaktadır.

UYARI : Bir bölgede bulunan kaya çeşidi, o bölgede yer alan konutların yapımında kullanılır. Örneğin: 
Kapadokya yöresinde volkanik faaliyetler sonucunda oluşmuş tüfler en önemli yapı malzemesidir. 
Ayrıca kentsel yerleşmelerde beton kullanıldığından bu tip materyaller kullanılmaz. Gelişmiş ülkelerde 
kırsal konut yapı malzemesiyle doğal hammadde arasındaki ilişki ortadan kalkmışken, gelişmemiş 
ülkelerde yapı malzemesi-doğal hammadde ilişkisi çok sıkıdır.

B) Kentsel Yerleşmeler
Nüfusu 10000’den fazla olan yerleşmeler kent yerleşmesi olarak nitelenir. Ülkemizde kentleşme oranı en yüksek 
olan bölge Marmara’dır. Kentleşme oranının en düşük olduğu bölge ise Karadeniz Bölgesi’dir.

1 Marmara Bölgesi % 79.0
2 İç Anadolu Bölgesi % 69.2
3 Güneydoğu Anadolu Böl. % 62.6
4 Ege Bölgesi % 61.4
5 Akdeniz Bölgesi % 59.7
6 Doğu Anadolu Bölgesi % 53.0
7 Karadeniz Bölgesi % 49.0
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Kentsel yerleşmeler fonksiyonlarına göre birtakım gruplara ayrılmaktadır. 

Tarım kentleri: Giresun, Rize, Kırklareli, Akhisar, Turgutlu, Ceyhan, Karaman, Aksaray

Ticaret kentleri: İstanbul, İzmir, Denizli, Kayseri, Gaziantep

Liman kentleri: İstanbul, İzmir, Trabzon, Mersin, Samsun, Zonguldak

Sanayi kentleri: İstanbul, İzmit, Adapazarı, Bursa, İzmir, Batman, Karabük, Kırıkkale

İdari-Askeri kentler: Ankara, Diyarbakır, Erzincan, Eskişehir

Turizm kentleri: Antalya, İzmir, Marmaris, Bodrum, Kuşadası, Nevşehir

Maden-Enerji merkezleri: Zonguldak, Soma, Tavşanlı, Tunçbilek, Elbistan, Karabük, Ereğli, İskenderun, Batman

Kültür ve Eğitim Kentleri: Ankara, Eskişehir, Balıkesir, Erzurum

Şehirlerin Temel Sorunları  

1. Gecekondulaşma

2. Düzensiz kentleşme

3. Yeşil alan azlığı

4. Hava kirliliği

5. Çöp toplanma ve depolamasında yaşanan sorunlar

6. Sosyal ve kültürel alt yapının yetersizliği

7. Kent kültürünün oluşmamış olması

8. Trafik sorunu 
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TÜRKİYE EKONOMİK COĞRAFYASI
TARIM

İnsanların toprağı işleyerek, çeşitli bitkiler yetiştirmesi ve bunlardan farklı ürünler almasına tarım denir. Türkiye’de 
nüfusun %25’i geçimini tarımdan sağlar. Milli gelirin % 8.1’ini tarım sektörü karşılamaktadır. Tarımın payının, ulusal 
gelir içindeki payının sürekli azalmasında, tarımın ekonomik getirisindeki düşme etkili olmuştur. Bugün ülke nüfu-
sunun dörtte biri tarım sektöründen geçimini sağlamakta, ancak bu iş kolunun gayrı safi milli hasıla içindeki payı 
%10’un altına inmiştir. 

Tarımı Etkileyen Faktörler
1. Toprak ve bakımı
2. Sulama
Ülkemiz genel olarak kurak-yarı kurak iklimlerin etkisi altında olduğundan tarımda en büyük sorun sulamadır. 
Yağışın sürekli değişkenlik göstermesi, özellikle tahıllarda yıllar arasında büyük dalgalanmalara neden olmaktadır. 
Türkiye’de sulamanın yaygınlaşması ile;
✦		Kuru tarım (nadas) metodu uygulanan alanlar azalır. 
✦		Bir yılda, birden fazla ürün alınan sahalar genişler. 
✦		Tarım iklime bağımlılıktan kurtulur ve bilhassa tahılların üretiminde yıllara göre dalgalanmalar azalır. 
✦		Üretimde süreklilik sağlanır. 
✦		Verim artışı sağlanır. 
✦		Tahıl tarımı yapılan alanlar azalırken, endüstri bitkilerinin ekim alanı genişler.
✦		Tarım ürünlerindeki verim-gelir oranları artar. Buna bağlı olarak, göç olayında azalma görülür. 
✦		Tarımın milli gelir içindeki ve ihracatındaki payı artar. 

Sulama sorununun giderilmesi amacıyla 1975 yılında GAP projesine başlanmış bu sayede Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’nde büyük tarımsal gelişim sağlanmıştır. Ayrıca İç Anadolu’da tarımın gelişmesi için Konya Ovası Projesine 
(KOP) başlanmıştır.

3. Gübreleme
4. Tohum ıslahı
5. Zirai mücadele
6. Toprak analizi
7. Tarımda makineleşme

Makineli tarım, üretimde büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Ancak Türkiye’de bazı alanlarda makineli tarıma tam ola-
rak geçilememiştir. Bu durumun sebepleri şunlardır:

✦		Yer şekilleri ve eğim koşullarının uygun olmaması (Karadeniz ve Doğu Anadolu)
✦		Makine fiyatlarının çiftçinin alım gücünün üstünde olması 
✦		Makine kullanımının ekonomik olmayacağı küçük işletmelerin bulunması 
Ancak Türkiye’de makineli tarım hızla gelişmekte ve traktör sayısı büyük oranda artmaktadır. 

UYARI : Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, traktör sayısı 2000 yılında 
1 milyon 159 bin 70’den 2012 Ağustos ayı itibarıyla 1 milyon 498 bin 324’e yükseldi” 

- “En fazla traktör 73 bin 38 adetle Manisa’da. Bu ili 69 bin 841 traktörle Konya, 53 bin 466 traktörle 
Balıkesir izledi” 

- “Rize’de sadece 38 traktör var. Bu ili 170 traktörle Trabzon, 698 traktörle Hakkari, 873 traktörle Bin-
göl, 916 traktörle Artvin takip ediyor”
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8. Çiftçinin eğitimi

9. Tarımı destekleyen kuruluşlar
 - Toprak Mahsulleri Ofisi
 - Çukobirlik (Çukurova)
 - Çaykur (Rize-Çay)
 - Tariş (Ege)
 - Fiskobirlik (Fındık)
 - Tarım Kredi Kooperatifleri

Tarım İşletme Metotları
a.  İntansif (Yoğun) Tarım: Modern tarım metodudur. Bu metotla, birim alandan en yüksek verimi elde etmek, 

amaçlanır. Bunun için sulama, gübreleme, tohum ıslahı ve makine kullanımı gibi verimi arttıran tüm yöntem-
ler uygulanır. Üretimde yıllar arasında çok farklılıklar olmaz. Elde edilen verim ve gelir fazla olur.

b.  Ekstansif (Yaygın) Tarım: İlkel tarım metotlarının kullanıldığı yaygın üretim biçimidir. Bu metod uygulanırken 
toprak yoğun bir şekilde işlenmez. İklim şartlarına göre, verimde değişiklik olabilir. Daha çok tahıl ürünleri ye-
tiştirilir. Genellikle nadas uygulanır. Nadas yağışların yetersiz olduğu ve sulama yapılamayan sahalarda yapılır. 
Topraklardan iki yılda bir ürün alınır. Ürün ekilemeyen yıllarda toprak sürülür, havalandırılır. Böylece su depola-
ması ve mineral zenginleşmesi sağlanır. Nadas Türkiye’de en fazla, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölge-
leri’nde uygulanır. Karadeniz kıyılarında ise, yağışlı iklimden dolayı nadas tarımına ihtiyaç yoktur.

Plantasyon tarımı: Geniş alanlarda tek tip tarım ürününün büyük miktarlarda üretilmesidir.

Sera Tarımı: Kışların ılık geçtiği bölgelerde kış ve ilkbahar mevsimlerinde de ürün almayı sağlayan bir tarım 
metodudur. En çok Akdeniz Bölgesi’nde yapılmaktadır.

Münavebeli Tarım: Tarım alanlarında her yıl farklı bir ürünün yetiştirilmesi ile yapılan tarım metodudur. Böylece 
tarım alanlarının kısa zamanda verimden düşmesi engellenir.

Türkiye Topraklarından Yararlanma

Türkiye’de topraklardan özellikle yerşekilleri ve iklimin izin verdiği ölçüde faydalanılmaktadır. Dağlık, eğimli, sarp 
arazilerin fazlalığından dolayı topraklarımız genel olarak verimli şekilde işletilememektedir. İklim koşullarının genel 
anlamda kurak-yarı kurak olması da tarım alanlarının istenilen ölçüde kullanılmasının önündeki en önemli engelle-
rden bir tanesidir.

Türkiye Topraklarından Yararlanma

Türkiye’de topraklardan özellikle yerşekilleri ve iklimin izin verdiği ölçüde faydalanılmaktadır. Dağlık, eğimli, sarp 
arazilerin fazlalığından dolayı topraklarımız genel olarak verimli şekilde işletilememektedir. İklim koşullarının genel 
anlamda kurak-yarı kurak olması da tarım alanlarının istenilen ölçüde kullanılmasının önündeki en önemli engelle-
rden bir tanesidir.

Koruluk	  ve	  
orman	  arazisi,	  

27,63	  

Tarıma	  
elverişsiz	  arazi,	  

14,47	  
Tarla	  arazisi,	  

22,78	  

Sebze	  ve	  çiçek	  
bahçeleri	  (Örtü	  
alC	  dahil),	  0,88	  

Meyve	  ve	  diğer	  
uzun	  ömürlü	  
bitkiler,	  3,87	  

Tarıma	  elverişli	  
olduğu	  halde	  
kullanılmayan	  
arazi,	  2,91	  

Daimi	  çayır	  ve	  
otlak	  arazisi,	  

21,86	  

Nadas,	  5,6	  

Şekil: Ülkemizde arazilerin kullanılış biçimleri 
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Ülkemizde 1950’li yıllarda tarım alanı % 20 civarında iken bu rakam %35’lere ulaşmıştır. Bunda makineli tarıma 
geçilmesi, hızlı nüfus artışı, orman ve mera alanlarının tarlaya dönüştürülmesi etkili olmuştur. Ülkemizde en fazla 
tarımı yapılan ürünler tahıllardır. Bunun nedeni nüfusun fazla olması, temel besin maddesinin tahıllardan üretilmesi, 
ülkenin genel iklim koşulları ve kuru tarım yöntemlerinin yaygın olmasıdır.

EKİLİ-DİKİLİ ALANLAR

UYARI : Tablodan da anlaşıldığı gibi ülke-
mizde tarım alanlarının en az alan kapladığı 
bölgeler Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölge-
leri’dir. Bu durumun ortaya çıkmasında yer 
yüzü şekilleri etkili olmuştur.

1 Marmara Bölgesi % 30

2 İç Anadolu Bölgesi % 27

3 Ege Bölgesi % 24

4 Güneydoğu Anadolu Böl. % 20

5 Akdeniz Bölgesi % 18

6 Karadeniz Bölgesi % 17

7 Doğu Anadolu Bölgesi % 10

Bölgelere Göre Önemli Tarım Alanları

Marmara Ege Akdeniz G.Doğu 
Anadolu

Doğu 
Anadolu İç Anadolu Karadeniz

Ergene Bakırçay Çukurova Harran Malatya Konya Bafra

Bursa Gediz Amik Suruç Muş Ankara Çarşamba

Balıkesir K.Menderes Silifke Ceylanpınar Elazığ Kayseri Tosya

Karacabey B.Menderes Antalya G.Antep Erzincan Eskişehir Erbaa

Sakarya K.Maraş Mardin Erzurum Çubuk Niksar

Yenişehir Pasinler Aksaray Merzifon

M.Kemalpaşa Iğdır
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TARIM ÜRÜNLERİ VE YETİŞME KOŞULLARI
A. TAHILLAR

1.  Buğday: 
Kurak-yarı kurak iklim Bölgeleri’nin tipik tarım ürünü olan buğday ülkemizde de en fazla üretimi yapılan tarım ürü-
nüdür.

YIL EKİM ALANI (ha) ÜRETİM (Ton)

1940 4.381.420 4.067.950

1950 4.477.191 3.871.926

1960 7.700.000 8.450.000

1970 8.600.000 10.000.000

1980 9.020.000 16.500.000

1990 9.450.000 20.000.000

2000 9.400.000 21.000.000

2010 8.103.400 19.674.000

2013 9.969.438 21.950.000

✦	 İlkbahar döneminde filizlenmek ve büyümek için yağış, yaz döneminde ise olgunlaşmak için kurak ve sıcak 
bir ortam ister.

✦  Türkiye’de en fazla üretim İç Anadolu Bölgesi’nde yapılır. Konya, Ankara ve Adana ise il olarak ilk üç sırayı 
paylaşır.

✦  Karadeniz kıyılarında yazların yağışlı geçmesinden, Doğu Anadolu’nun yüksek yerlerinde ise yazların serin 
geçmesinden dolayı üretilemez.

✦  Buğday üretimi iklime bağlı olduğundan üretimde büyük dalgalanmalar gözlenir.
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2.  Arpa: 
Türkiye’de buğdaydan sonra en çok üretilen tahıl ürünüdür. Buğdaya göre, biraz daha soğuk-kurak şartlarda ve 
nispeten mineral oranı az olan topraklarda yetişir. 

Buğdaya göre, daha kısa sürede olgunlaşır (80 - 90 gün). Bu nedenle buğdayın yetişmediği Erzurum - Kars plâtola-
rında 2000 - 2200 m yükseltiye kadar yetişebilir. Türkiye üretiminin yarıya yakın kısmını Konya, Ankara, Eskişehir, 
Afyon, Aksaray gibi karasal iklimin etkili olduğu illerde üretilmektedir. 

UYARI : Buğday Karadeniz Bölgesi’nde yerini mısıra, Doğu Anadolu’da ise arpaya bırakmıştır. 

3. Çavdar: 
Tahıllar içerisinde soğuğa en dayanıklı olanıdır. Bu nedenle, buğday ve arpanın yetiştirilemediği serin ve yüksek 
yerlerde yetiştirilebilir. Ülkemizde en çok Konya ve Ankara gibi merkezlerde yetiştirilmektedir.  

4. Yulaf: 
Yulaf, sıcak ve kurak şartlarda üretildiği gibi, serin bölgelerde de yetişebilir. Daha çok bisküvi ve yem sanayisinde 
kullanılır. Ülkemizde en çok yetiştirildiği alanlar, Konya ve Ankara gibi merkezdir.

5.  Mısır: 
Yaz döneminde yağış alan veya sulama yapılan sahalarda yetiştirilir. En uygun iklim, yaz yağışlarının olduğu Kara-
deniz iklimidir. Bu nedenle Karadeniz Bölgesi’nde buğday ve arpanın yerini almıştır. Mısır, ülkemizde Karadeniz kıyı 
şeridinde, Marmara’nın kuzey kesimlerinde doğal olarak yaz yağışlarıyla yetişebilirken, bunun dışındaki Akdeniz, 
Ege ve diğer iç bölgelerde yazın sulamayla yetiştirilir. 
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Son yıllarda, mısırın yem ve yağ sanayisinde kullanımının artmasıyla, özellikle Çukurova’da üretimi yaygınlaşmıştır. 
Bunun sonucunda da Çukurova (Adana-Osmaniye-Mersin) mısır üretiminde, Karadeniz Bölgesi’ni geçmiştir.

Pirinç (Çeltik): Yetişme süresi boyunca yüksek nem ve sıcaklık ister. Üretimi genellikle akarsu boylarında ve alüvyal 
ovalarda yaygındır. Yetişme döneminde çoğu zaman suyun içinde kalması gerektiğinden üretim zordur. En fazla, 
Edirne’de Meriç ve Ergene nehirlerinin vadilerinde, daha sonra Samsun, Çorum, Kastamonu, Adana, Diyarbakır 
gibi illerimizden geçen akarsu kenarlarında yetiştirilir.

Ülkemizde 2010 yılında 1.000 hektarın üzerinde çeltik ekimi yapılan iller, ekim alanları ve üretim miktarları.

İller Ekili Alan (ha) Üretim (Ton) İller Ekili Alan (ha) Üretim (Ton)

Edirne 35.087 341.318 Diyarbakır 2.487 12.346

Samsun 14.463 125.182 Çankırı 2.229 18.291

Balıkesir 12.010 101.737 Bursa 2.217 16.820

Çanakkale 9.765 79.321 Sinop 2.016 18.901

Çorum 7.775 60.615 Kırklareli 1.444 15.488

Şanlıurfa 3.344 17.885 Diğer 
İller

3.498 25.766

Tekirdağ 2.715 26.330 Toplam 99.000 860.000

B. BAKLAGİLLER
1. Mercimek : 

Yetişme döneminde yağış, olgunlaşma döneminde sıcak ve kurak iklim ister. Ülkemizde kırmızı mercimek Şanlıurfa, 
Diyarbakır ve Mardin illerinde üretilir. 

2. Nohut : 

Yarı kurak iklim şartlarında yetişebilen nohut, Konya, Diyarbakır, Uşak, Kütahya ve Yozgat. Baklagiller içerisinde en 
fazla üretim miktarına sahiptir.

3. Fasulye : 

Yaz döneminde sulanabilen tüm sahalarda yetiştirilir. En önemli yetişme alanları, kıyı bölgelerimizdeki ovalardır. 
Konya, Maraş, Karaman, Erzincan ve Samsun illeri fasülye üretiminde ön sıralarda yer almaktadır. 
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C. SANAYİ BİTKİLERİ

1. Tütün : 
Kıraç toprakları seven, yetişme döneminde nem ve yüksek sıcaklığa ihtiyacı olan bir bitkidir. Türkiye’nin genelinde 
iklim ve toprak yapısı tütün üretimine elverişlidir. Fakat, kalitesinin azalmaması için devlet ekim alanlarını belirle-
mekte ve kaliteye göre fiyatlandırma yapmaktadır. Bu yüzden üretimde yıllara göre dalgalanmalar azdır.

Tütün üretiminin % 50’den fazlası Manisa, İzmir, Denizli, Muğla ve Uşak illerinde yapılır. Karadeniz Bölgesi’nde 
Samsun, Amasya, Tokat ve Sinop çevresinde, Güneydoğu Anadolu’da Diyarbakır, Siirt, Batman çevresinde, Mar-
mara’da Balıkesir, Bursa çevresinde, Doğu Anadolu’da Malatya, Muş, Bitlis çevresinde de tütün üretimi yapılmak-
tadır.

Ürün Yılı Üretici Sayısı
(Kişi)

Tütün Üretimi
(Ton)

2002 405.882 159.521

2003 318.504 112.158

2004 282.274 133.913

2005 252.312 135.247

2006 215.307   98.137

2007 179.633   74.585

2008 181.588   93.403

2009    77.411   81.053

2010 64.191 53.018

 2011 50.685 45.435

Türkiye’de tütün üretimi, 1962 yılından bu yana ilk defa 2006 ürününde 100.000 tonun altına (98.137 ton) düşmüş-
tür. Üretim, 2010 ürününde 53.018 tona, 2011 ürününde ise 45.435 tona (1930 yılı üretimi 47.336 ton)  gerilemiştir. 
Halen kırım ve kuruma döneminde olan 2012 yılı üretiminin 2011 ürününe göre % 15-20 oranında fazla olacağı 
tahmin edilmektedir.  2011 yılı verileriyle Türkiye’de tütün üretimi halen 26 il, 117 ilçe, 2.301 köy ve mahallede 
gerçekleştirilmektedir.

UYARI : Karasal iklimlerde yetiştirilen tütünlerde yaprak kalın ve sert olduğu için tütün kalitesi yüksek-
tir. Bu nedenle Doğu Anadolu tütünleri az üretilmesine rağmen en kaliteli tütünlerdir. 
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2. Pamuk: 
Yetişme döneminde yağış, olgunlaşma döneminde sıcak ve kurak iklim ister. Ürün verdiği dönemlerde tabandan 
sulanması gerekir. Yaz yağışları yaşanan bölgelerde yetiştirilemediğinden Karadeniz kıyılarında yetiştirilemez. Pa-
muk, ülkemizde en fazla Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki ovalarda üretilmektedir.Daha sonra Kıyı Ege ovala-
rında, Çukurova, Hatay, K.Maraş ovalarında üretilir. 

3.  Şekerpancarı: 
Ülkemizde şekerpancarı üretimi, 1926 yılında Uşak ve Alpullu şeker fabrikalarının açılmasıyla başlamıştır. Yetişme 
ve ürün verme döneminde tabandan sulanması gerekir. Bu sebeple, üretim alanlarında mutlaka sulama imkânı 
gelişmiş olmalıdır. Üretimi en fazla, İç Anadolu Bölgesi’nde yapılır. Daha sonra Orta Karadeniz, Marmara, Doğu 
Anadolu ve İç Ege çevresinde yoğunlaşmıştır. Fazla yağıştan hoşlanmadığı için Karadeniz kıyılarında, aşırı sıcak 
ve kurak olan G. Doğu Anadolu’da ve yüksek gelir getiren ürünler bulunduğundan Ege ve Akdeniz kıyı ovalarında 
yetiştirilmemektedir.
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4. Çay: 

Tropikal iklim Bölgeleri’nin tarım ürünüdür. Nemli sıcak veya nemli ılıman iklim koşullarında tarımı yapılabilir. Türki-
ye’deki çay üretiminin tamamını Karadeniz Bölgesi gerçekleştirilir. Doğu Karadeniz’de Rize çevresi en önemli çay 
üretim merkezidir. Artvin, Trabzon, Giresun ve Ordu illerinin kıyı şeridinde, 300 - 400m. yüksekliklere kadar çay 
tarım alanları oluşturulmuştur. 

5. Haşhaş: 
Uyuşturucu yapımında kullanılmasından dolayı, devletin denetimi altında, sınırlı alanlarda ve az miktarda yetiştirilen 
bir bitkidir. Kapsüllerinin toplandığı dönemler olan yaz mevsiminde yağış istemez. Ülkemizde üretim, İç Ege’deki 
Afyon, Kütahya, Uşak, Denizli illerinden elde edilir. 

6. Keten - Kenevir: 
Tropikal bölgelerin bitkisi olan keten - kenevirin liflerinden iplik elde edilir. Kenevir tohumundan, yağ üretiminde fay-
dalanılır. Keten - kenevir uyuşturucu üretiminde kullanıldığından devletin kontrolü altındadır. Keten - kenevir üretimi, 
Batı Karadaniz’deki Kastamonu, Sinop ve Zonguldak çevresinde ve Marmara’da Kocaeli çevresinde yapılır. 

D. YAĞ BİTKİLERİ
1. Zeytin: 
Akdeniz ikliminin doğal bitkilerinden biridir. Yabani zeytinin (Delice) aşılanmasıyla kültür zeytini elde edilir. Soğuğa 
karşı duyarlı olduğundan, kışların ılık geçtiği ve don olaylarının görülmediği Akdeniz, Ege, Güney Marmara ile Kara-
deniz’in bazı kıyı kesimlerinde yetiştirilir. Ülkemizde zeytin en fazla Ege Bölgesi’nde üretilmektedir. Güney Marma-
ra kıyıları (Gemlik- Mudanya) ile Akdeniz kıyıları ve Kilis çevresinde de yoğun olarak yetiştirilir.

Doğal koşullar bakımından Akdeniz Bölgesi zeytin üretimine en uygun bölgedir. Ancak bölgede daha fazla gelir 
getiren ürünler yetiştirildiğinden zeytin üretimi azdır. Zeytin ağacı iki yılda bir ürün verdiğinden üretiminde dalgalan-
malar vardır. Bu dalgalanma zeytin ağacının doğal özelliklerinden kaynaklanmaktadır.

2.  Ayçiçeği: 
Yetişme döneminde yağış, olgunlaşma döneminde Güneşli bir iklim ister. Olgunlaşma döneminde yağış istemem-
esinden dolayı, Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde yetiştirilemez. Diğer bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilir. 
Ayçiçeği üretiminin büyük bölümü Marmara Bölgesi’nde başta Tekirdağ ve Edirne olmak üzere Kırklareli, Balıkesir, 
Bursa illeri karşılar. Daha sonra, İç Anadolu Bölgesi ve Orta Karadeniz Bölümü gelir.
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Türkiye’de Ayçiçeği Ekim Alanları

3.  Soya Fasulyesi: Yağı insan beslenmesinde, unu ise yem olarak kullanılan soya, en çok Akdeniz Bölgesi’nde 
(%90) üretilir. Ancak GAP ile birlikte G.Doğu Anadolu Bölgesinin üretimi hızla artmaktadır.

4.  Susam: Ilıman iklim Bölgeleri’nde tarımı yapılmaktadır. Türkiye’de Marmara, Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anado-
lu gibi sıcak bölgelerde üretilir.

5.  Yerfıstığı: Meyveleri toprak içinde olgunlaşır. Sıcak ve nemli iklim şartlarında ve gevşek topraklarda tarımı 
yapılır. Türkiye’de yerfıstığı üretiminin % 90’ını Akdeniz Bölgesi’ndeki Adana, Hatay, ve Mersin illeri karşılar. 
Ege ve Marmara ovalarında da üretimi yapılır.

E. SEBZE VE MEYVECİLİK
Türkiye’de hemen her tür sebze yetiştirilmektedir. Sebzeler tahıllardan farklı olarak sulama isteyen ve yoğun emek 
harcanarak üretilen ürünlerdir. Sebze üretiminde ilk sırayı Akdeniz Bölgesi alır. Bu bölgemizde kışlar ılık geçtiğin-
den seralarda kışın sebze üretilebilir. Turfanda sebzecilik ise, bir mevsim başı üretim faaliyetidir. Bazı sebze ve 
meyvelerin, açık hava koşullarında erkenden yetiştirilip pazarlanması esasına dayanır. İlkbaharın erken başladığı 
yörelerimizde, sebze ve meyveler erken olgunlaşırlar ve 30 - 40 gün önceden pazarlara sunulur. Bu üretim faaliye-
tine turfanda sebzecilik, bu sebzelere de turfanda sebze denir.

UYARI : Ülkemizde her mevsim sebze yetiştirildiğinden konservecilik fazla gelişmemiştir. Konservecilik 
gıdaların yüksek ısıda sterilize edilerek, uzun süre kullanılabilmesidir.

1. Fındık: 
Ilıman iklim Bölgeleri’nin bitkisidir. Ilık kış şartları ve yüksek miktarda yağış isteyen bir meyvedir. Türkiye Dünya 
fındık üretiminin %73’ ünü sağlar. Don olayı ve yaz kuraklığı tarımını olumsuz yönde etkiler. Ülkemizde fındık tarımı, 
Karadeniz kıyılarında yaygındır. Özellikle Ordu, Giresun ve Trabzon illeri üretimin yarısından fazlasını sağlamak-
tadır. Daha sonra, Bolu ve Zonguldak illeri gelir. Karadeniz Bölgesi toplam üretimin % 80’den fazlasını karşılar. Mar-
mara Bölgesi’nde de Sakarya ve İzmit çevresinde fındık üretimi yapılır. En fazla ihracatı yapılan tarım ürünlerinden 
biridir.

Türkiye’de Fındık Ekim Alanları

Bir bölgede geniş alanlarda yaygın olarak yetiştirilen tarım ürününe Monokültür bitkisi denir. Karadeniz bölgesinin 
monokültür bitkisi Fındık, Edremit yöresinde Zeytin, Ergene Ovasında Ayçiçeği, Rize’de Çay, Çukurova’da Pamuktur.
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2. Turunçgiller: 
Turunçgiller portakal, mandalina, limon, greyfurt ve turunçtan oluşur (Narenciye adı da verilir). Soğuğa karşı çok 
hassastır. Bu nedenle don olayının yaşanmadığı bölgelerde yetişebilir. Bu özelliğinden dolayı turunçgil tarımı deniz 
kenarlarında yaygınlaşmıştır. Akdeniz Bölgesi’nin kıyı kesimi üretimin büyük bölümünü verir. Geri kalanını ise Ege 
kıyılarındaki Muğla, İzmir, Aydın illeri sağlar. Kışları ılık geçtiğinden bir miktar da Rize kıyılarında yetiştirilir.

3. İncir: 
Kışların ılık, yazların sıcak geçtiği, yıllık yağışın 600 - 700 mm olduğu denizel iklimlerde rahatça yetişebilir. Soğuğa 
karşı hassas olduğundan iç bölgelerimizde fazla yetiştirilemez. İncir, en fazla Ege Bölgesi’ndeki Aydın ve İzmir 
çevresinde üretilir (%90). Bundan başka, az miktarda Akdeniz ve Karadeniz kıyıları ile, Güney Marmara ve G. Doğu 
Anadolu’da üretilir.

4. Üzüm: 
Yazın sıcaklığa ve kuraklığa dayanıklı bir bitki olduğundan ülkemizde hemen her bölgede yetiştirilir. Yazların yağışlı 
geçmesinden dolayı Karadeniz kıyılarında ve Doğu Anadolu’nun sıcaklığı yetersiz yüksek yerlerinde yetiştirilemez. 
Üretim en fazla Ege Bölgesi’nde yapılmaktadır. G. Doğu Anadolu, İç Anadolu, Marmara ve Akdeniz Bölgeleri’nde 
de üretilir. Özellikle Ege Bölgesi’nde Manisa, İzmir, Denizli yörelerinde üretilen çekirdeksiz üzüm kurutularak önemli 
bir kısmı ihraç edilir. Üzüm, soğuğa ve kuraklığa dayanıklı olduğundan, ülkemizde elma ile birlikte en yaygın olan 
meyvedir.

5. Elma: 
Türkiye’de üzümle birlikte en çok yetiştirilen bir meyvedir. -35°C ye kadar dayanabilmektedir. Elma üretimi, İç 
Anadolu’daki Niğde, Nevşehir, Konya çevresinde, Orta Karadeniz’de Amasya çevresinde, Akdeniz’de Isparta, An-
talya ve Burdur çevresinde yaygındır.

6. Muz: 
Tropikal bölge bitkisidir. Yetişmesi için yüksek sıcaklık ve bol nem gereklidir. Düşük sıcaklıklarda yetişemez ve don 
olayına karşı en hassas bitkidir. Türkiye’de, sadece Akdeniz Bölgesi’nde Antalya - Mersin arasındaki çok dar bir 
kıyı şeridinde tarımı yapılabilir.

7. Antep fıstığı: 
Dünya’nın oldukça sınırlı Bölgeleri’nde yetişen ve meyvesi kuru yemiş olarak kullanılan bir bitkidir. Yaz kuraklığına 
ve sıcaklığına dayanıklı bir bitkidir. Ülkemizde en fazla Gazi Antep, Şanlı Urfa ve Siirt çevresinde üretilmektedir.

8. Kayısı: 
Ülkemizde karasal iklim Bölgeleri’nin alçak yörelerinde yetiştirilmektedir. Kayısı üretimi en fazla Malatya, Elazığ, 
Konya, Ankara ve İzmir illerinde yapılır. 

UYARI : İthal Ettiğimiz Tarım Ürünleri: Pirinç, Kahve, Kakao, Muz, Kivi, Hurmadır.
İhraç ettiğimiz tarım ürünleri: Fındık, Antep fıstığı, Pamuk, Tütün, K.Üzüm, K.İncir, K.Kayısı, Haşhaş.
Devlet Kontrolündeki tarım ürünleri: Haşhaş, Tütün, Keten-Kenevir, Pirinç, Ş.Pancarı, Çay
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HAYVANCILIK
Hayvanların üretilmesi, beslenmesi ve pazarlanması faaliyetlerine hayvancılık denir.
✦ Hayvancılığın geliştirilmesi için bazı çalışmalar yapılmalıdır. Bunlar;
✦  Hayvan soyları iyileştirilmelidir. 
✦  Besi ve ahır hayvancılığı yaygınlaştırılmalıdır. 
✦  Suni ve doğal yem üretimi arttırılmalıdır. 
✦  Modern usullerle hayvancılık yapılmalı ve hayvancılıkla ilgili eğitime önem verilmelidir. 
✦  Mera ve otlaklar korunmalı, otlaklar ıslah edilmelidir. 
✦  Hayvancılık yapanlara gerekli krediler verilmelidir. 
✦  Süt kuzu ve dana kesimi önlenmelidir. 

Mera Hayvancılığı
Doğal otlaklarda yapılan hayvancılık türüdür. Et ve süt verimi düşüktür. Yağışın fazla olduğu yıllarda otlakların gür-
leşmesine bağlı olarak et ve süt üretimi artar. Ülkemizde Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgeleri’nde yaygındır.

Besi ve Ahır Hayvancılığı
İyi cins hayvanlarla, büyük işletmelerde yapılan hayvancılık şeklidir. Et ve süt verimi mera hayvancılığına göre 
oldukça fazladır. Mera ve otlak tahribatı nedeniyle ahır hayvancılığının önemi artmıştır. Ege, Marmara, İç Anadolu 
Bölgeleri’nde ve özellikle de büyük şehirlerin çevresinde yaygındır. Ayrıca şeker fabrikalarının etrafında da ahır 
hayvancılığı gelişmiştir.

UYARI : Bozkırların yaygın olduğu İç Anadolu’da Küçükbaş hayvancılık, dağ çayırlarının yaygın olduğu 
Doğu Anadolu’da ise Büyükbaş hayvancılık gelişmiştir.

Türkiye’de Hayvan Varlığı Ve Coğrafi Dağılışı

1.   Küçükbaş Hayvancılık
Koyun: Bozkırlara uyum sağlamış küçük ağızlı bir hayvandır. Ülkemizde en fazla beslenen hayvan türüdür. İç 
Anadolu ile Doğu Anadolu Bölgeleri’nde koyun sayısı oldukça fazladır. Güneydoğu Anadolu, İç Ege ve Güney 
Marmara çevresinde de beslenmektedir. Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında çok azdır. Türkiye’de, kıvırcık, dağlıç, 
karaman, merinos ve sakız gibi çeşitli ırklara ait koyunlar bulunur. 

Keçi: Koyuna göre daha dayanıklı olan, engebeli arazilerde yayılabilen ve süt üretimi iyi olan küçükbaş hayvan 
türüdür. Kıl keçisi ve tiftik keçisi gibi türleri vardır. En çok Akdeniz ve İç Anadolu Bölgeleri’nde bulunmaktadır. Son 
yıllarda keçilerin ormanlara zarar vermesini önlemek amacıyla, keçi yetiştirilmesine sınırlamalar getirilmiştir. 

2.   Büyükbaş Hayvancılık
Sığır: Ülkemizin genelinde yeryüzü şekilleri ve iklim koşulları büyükbaş hayvancılığa elverişli değildir. Bu nedenle, 
büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık kadar yaygın değildir. Marmara ve Ege bölgelerimizde modern ahır 
hayvancılığı (Mandıracılık) yaygın olarak yapılmaktadır. 

Türkiye’de sığır yetiştiriciliği (mera ve otlak) en fazla, Erzurum - Kars Bölümü ile Doğu Karadeniz Bölümü’nde yay-
gındır. Buralarda yazlar serin ve yağışlı geçtiğinden gür otlaklar bulunmaktadır. 

Manda: Akarsu ya da bataklık kenarlarında beslenir. Suyu çok seven bir hayvandır. Sütü yağlı olduğundan kaymak 
yapımında kullanılır. Türkiye’de daha çok Karadeniz Bölgesi’nde beslenir. Sayıları gittikçe azalmaktadır. 1994’de 
305 bine düşmüştür.
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3.  Kümes Hayvancılığı
Kent nüfusunun artması ve sağlığa daha yararlı olmasından dolayı beyaz et tüketimi artmış ve kümes hayvancılı-
ğında son yıllarda büyük gelişmeler olmuştur. Kümes hayvancılığı en çok Marmara Bölgesi’nde yapılır. Ege ve İç 
Anadolu Bölgeleri’nde de oldukça yaygındır (Büyük şehirlerin çevresinde).

4.  Arıcılık
Ülkemiz, iklim ve bitki çeşitliliğinin fazla olmasından dolayı arıcılığa son derece elverişlidir. Ege Bölgesi’ndeki Muğ-
la, İzmir, Manisa ve Aydın illeri, Akdeniz Bölgesi’ndeki Antalya ve Mersin illeri ile Erzurum, Kars, Hakkâri, Ordu, Rize 
ve Elazığ çevresinde arıcılık gelişmiştir.

5. İpek Böcekçiliği
İpek böceği dut yaprağı ile beslenir. İpekböcekçiliği en çok Güney Marmara’da Bursa, Gemlik, Balıkesir, Bilecik 
çevresinde yapılır.

6.  Balıkçılık
✦ Balıkçılığın Türkiye’de gelişebilmesi için;
✦ Açık deniz balıkçılığı yapılmalıdır. 

✦ Tatlı su balıkçılığı teşvik edilmelidir. 
✦ Zararlı balık avlama yöntemleri önlenmelidir. 
✦ Kıyı kirlenmesi önlenmelidir. 
✦ Modern balıkçılık yöntemleri uygulanmalıdır. 
✦ Depolama ve soğutuculu araçlarla taşıma olanakları artırılmalıdır. 
✦ Kültür balıkçılığı geliştirilmelidir. 

Deniz balıkçılığı: Ülkemizdeki su ürünlerinin büyük bir kısmı (% 90) denizlerden elde edilmektedir. Denizlerden 
sağlanan balık üretiminin % 81’ini Karadeniz, % 11’ini Marmara, % 5’ini Ege, % 3’ünü Akdeniz karşılar. Ayrıca 
balıkların göç yolları üzerinde yer alan boğazlarda da balıkçılık gelişmiştir.

Tatlı su balıkçılığı: Bu balıkçılık akarsularda tatlı su göllerinde ve barajlarda yapılır. Eğirdir, Beyşehir, Ulubat, İznik, 
Sapanca, Çıldır Göllerinde tatlı su balıkçılığı yapılırken, Tuz Gölü, Burdur, Acıgöl ve Van Gölü’nün akarsu ağızları 
dışında balık üretimi yapılamaz. Son yıllarda Keban, Karakaya, Seyhan, Hirfanlı, Atatürk gibi baraj göllerinde balık 
üretim çalışmaları başlamıştır.

Kültür Balıkçılığı: Son yıllarda ülkemizde temiz akarsu boylarında, özel yapılmış havuzlarda kültür balıkçılığı yapıl-
makta ve çoğunlukla alabalık yetiştirilmektedir.
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ORMANCILIK
Türkiye, iklimsel bakımdan orman yetişmesine genel olarak uygundur. Ancak arazinin yalnızca %26’sı ormanlarla 
kaplıdır. Bu durum ormanlarımızın büyük bir kısmının yok edildiğini göstermektedir. Orman dağılışındaki en önemli 
faktör yağış ve nemdir. Doğu Karadeniz kıyılarında yağış fazlalığından ormanlar çok iken, Güneydoğu Anadolu’da 
aşırı kuraklıktan dolayı ormanlar azdır.

Türkiye’de ormanların coğrafi dağılışı (%)
1. Karadeniz  %27
2. Akdeniz  %22
3. Ege   %17
4. Marmara  %13
5. Doğu Anadolu  %10
6. İç Anadolu  %8
7. Güneydoğu Anadolu %3

Ülkemizdeki ormanların % 79’u kıyı bölgelerimizde toplanırken, %21›i iç bölgelerimizde toplanmıştır. İç bölgelerdeki 
orman azlığının nedeni, sıcaklık ve yağışların yetersiz olmasıdır. 

Ormanların Korunması 
✦ Orman yangınları önlenmeli . 
✦ Orman içinde ulaşımın çabuk sağlanabilmesi için yollar yapılmalı. 
✦ Eğitilmiş yangın söndürme ve haberleşme ekipleri bulundurulmalı.
✦ Yangınların yayılmasını önlemek için yer yer boşluklar bırakılmalı. 
✦ Kaçak kesimler önlenmeli.
✦ Orman içinde hayvan otlatmaların önüne geçilmeli  (kıl keçisi). 
✦ Yakacak olarak odun kullanımı azaltılmalı. 
✦ Orman köylerine yeni iş ve geçim kaynakları oluşturulmalıdır. 

MADENCİLİK VE ENERJİ KAYNAKLARI
Madencilik: Yeraltından çıkarılan ve ekonomik değeri bulunan bütün kayaç ve minerallere maden denir. Türkiye 
madenler bakımından zengin bir ülkedir. Çeşitli jeolojik dönemlere ait kayaçların bulunması ve ülkemizin genç bir 
ülke olması nedeniyle her bölgemizde farklı madenler çıkarılmaktadır. Doğu Anadolu bölgemiz madenler bakımından 
oldukça zengindir. Özellikle Yukarı Fırat Bölümü ülkemizin en önemli maden kaynaklarına sahiptir. Madenciliğin ge-
liştirilmesi için MTA ve ETİBANK kurulmuştur.
Bir maden kaynağının işletilebilir olması için;
- Çıkarım maliyetinin ucuz olması,
- Tönörün yüksek olması (Kaya içindeki mineral oranının yüksek olması),
- Rezerv (miktar) bakımından zengin olması,
- İşletme koşullarının uygun olması,
- Madenin kullanım alanının geniş olması gereklidir. 

1. DEMİR: 
Divriği (Sivas), Hekimhan ve Hasançelebi (Malatya), Edremit (Balıkesir), Dikili ve Torbalı (İzmir) ve Simav 
(Kütahya) çevresinde çıkarılır. Ereğli, Karabük ve İskenderun ve Kırıkkale’de işlenmektedir.

2. BAKIR:
Murgul (Artvin), Küre (Kastamonu), Maden (Elazığ) ve Ergani (Diyarbakır)’de de bakır yatakları mevcuttur. 
Murgul’da çıkarılan bakır burada, Küre’de çıkarılan bakır ise Samsun’da işlenmektedir. Ayrıca Maden’de de bakır 
işlenmektedir. 
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3. KROM: 
Madeni eşya yapımında ve paslanmaz çelik üretiminde kullanılır. Çıkarıldığı alanlar;
Fethiye, Köyceğiz, Denizli (Menteşe Yöresi)
Guleman (Elazığ) 
Bursa, Eskişehir 
Adana, Kayseri, Mersin arası bölge
İskenderun, Kahraman Maraş, Islahiye 
Krom madeni Antalya ve Elazığ’daki ferro-krom tesislerinde işlenmektedir.

4. BOKSİT: 
Alüminyumun hammaddesidir. Antalya Akseki’de çıkarılır. Konya Seydişehir’de (Seydişehir Alüminyum Tesisleri) 
işlenir.

5. BOR: 
Jet yakıtı, cam eşya, kağıt sanayisinde kullanılır. Türkiye Dünya bor rezervlerinin büyük bir bölümüne sahiptir 
(%63). Balıkesir, Susurluk, Bigadiç çevresi ile Kütahya, Emet ve Eskişehir çevresinde çıkarılır. Bor yalnızca 
Bandırma’daki tesislerde işlenir. Büyük bölümü ihraç edilir.

6. KÜKÜRT: 
Kimya sanayinde gübre ve boya üretiminde kullanılır. Isparta-Keçiborlu’da çıkarılır.

7. ZIMPARA TAŞI: 
Metallerin işlenmesinde kullanılır. Tire (İzmir), Manisa, Söke (Aydın), Milas (Muğla) ve Tavas (Denizli)’da çıkarılır.

8. TUZ: 
Gıda ve sanayide kullanılır. Ülkemiz tuz kaynakları bakımından zengindir.Tuz üretiminin büyük bölümü Tuz Gölü ve 
İzmir Çamaltı Tuzlasından sağlanmaktadır. Ayrıca Çankırı, Erzurum ve Kars’ta kaya tuzu yatakları bulunmaktadır.

9. CİVA: 
Kimya sanayinde kullanılır. Sarayönü-Konya ve İzmir-Ödemiş çevresinde çıkarılır.

10. FOSFAT: 
Gübre üretiminin hammaddesidir. Mardin-Mazıdağı’ndan çıkarılır.

11. MERMER: 
Afyon, Kütahya, Marmara Adası, Kırşehir ve İzmir çevresinde çıkarılır.

12. VOLFRAM (Tungsten):
Ampullerde ve özel sanayi kollarında kullanılır. Bursa-Uludağ’da çıkarılmaktayken son yıllarda üretimi durmuştur.

13. MANGANEZ: 
Demir-çelik sanayinde kullanılır. Ereğli (Zonguldak) ve Artvin (Borçka) çevresinde çıkarılır.

14. KURŞUN-ÇİNKO: 
Elazığ-Keban çevresinde çıkarılır.

15. LÜLETAŞI: 
Eskişehir çevresinde çıkarılan bu taştan süs eşyaları yapımında yararlanılır.

16. OLTUTAŞI: 
Erzurum-Oltu’da çıkarılır. Süs eşyası yapımında kullanılır.

17. BARİT: 
Kimya sanayinde kullanılır. Antalya, Muş, Gaziantep çevresinde çıkarılır.
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Enerji Kaynakları

1.  Taşkömürü: 
Kömürler içinde en kaliteli olanı taşkömürüdür. Taşkömürü genellikle 1. Jeolojik zamana ait sahalarda çıkarılır. 
Ülkemiz 3. Jeolojik zamana ait kayaların geniş alanlar kapladığı bir ülke olduğundan taşkömürüne fazla rastlan-
maz. Yalnızca Zonguldak-Ereğli havzasında çıkarılır. Yüksek karbon oranına sahip olduğundan özellikle ağır 
sanayide kullanılır. Bu nedenle Karabük ve Ereğli demir - çelik fabrikaları buraya kurulmuştur. Taşkömürü 
taşınırken niteliğini yitirdiğinden çıkarıldığı yerde tüketilir.

2. Linyit: 
Linyit 3. jeolojik zamanda oluştuğundan Türkiye’nin genelinde linyit kaynaklarına rastlanmaktadır. Karbon oran-
ları düşük olduğundan termik elektrik santrallerinde kullanılmaktadır. Linyit yatakları Afşin, Elbistan (K. Maraş), 
Tavşanlı, Seyitömer, Tunçbilek, Değirmisaz (Kütahya), Soma (Manisa), Yatağan (Muğla), Saray (Tekirdağ), 
Aşkale (Erzurum), Aydın, Amasya ve Yozgat çevresinde bulunmaktadır.

UYARI : Kömürler karbon oranlarının yüksekliğine göre sınıflandırılır. Kalitesine göre elmas-taş kömü-
rü-antrasit-linyit-turba olarak adlandırılır.

✦  Ülkemizde linyitle çalışan termik santrallerden başlıcaları  şunlardır. Soma, Tunçbilek, Seyitömer, 
Afşin - Elbistan, Yatağan, Orhaneli, Çayırhan 

3. Petrol:
Günümüzde en yaygın enerji kaynağı petroldür. Petrol başta yakıt ve enerji üretimi olmak üzere kimya sanayinin 
hammaddesini oluşturur. Türkiye petrol kaynakları iç ihtiyacın yalnızca %5’ini karşılar. Petrol yataklarımızın % 98’i 
G. Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunur. Petrol  Raman, Garzan, Kurtalan, Adıyaman ve Mardin çevresinde çıka-
rılmaktadır.

UYARI : Ülkemizdeki petrol rafinerileri (petro-kimya sanayi) şunlardır. Orta Anadolu (Kırıkkale), Alia-
ğa (İzmir), Ataş (Mersin), İpraş (İzmit) ve Batman Rafinerisi

4. Doğal gaz: 
Ülkemiz, doğal gaz yatakları bakımından zengin değildir.Sadece Trakya’da Hamitabat ve Güneydoğu Anadolu’da 
Mardin - Çamurlu sahasında üretim yapılmaktadır. Hamitabat’tan çıkarılan doğal gazdan aynı yerde elektrik enerjisi 
üretilir. Doğalgaz ihtiyacımızın önemli bir kısmı, Rusya Federasyonu ve İran’dan ithal edilmektedir. 

UYARI : Termik santraller herhangi bir yakıtın yakılarak elektrik enerjisine dönüştürülmesi prensibiyle 
çalışmaktadır. Yani petrol, doğalgaz, taşkömürü, linyit, fuel-oil ile çalışan santrallerin tamamı termik 
santraller grubuna girer. Ülkemizin pek çok  yerinde doğalgaz çevrim santralleri bulunmaktadır.

5. Su Gücü (Hidroelektrik enerjisi): 
Suyun potansiyel enerjisinin kinetik (Hareket) enerjiye dönüştürülmesi ile hidroelektrik enerjisi elde edilir.  Türki-
ye’de elektrik ihtiyacının %40’lık kısmı hidroelektrik santrallerden elde edilmektedir. Ülkemizin en büyük baraj alanı 
Atatürk Barajı’nın alanıdır. Ancak en fazla elektrik  Keban Barajı’ndan ede edilir. Baraj setti yüksekliği bakımından 
en yüksek set Berke Barajı’nın setidir. 

UYARI : Göller doğal barajlar olduklarından büyük enerji potansiyeline sahiptir. Bazı göllerimizin gi-
değenlerine hidroelektrik santralleri kurulmuştur. Bunlar; Hazar, Çıldır, Tortum ve Kovada gölleridir.

✦  Türkiye’de hidroelektrik potansiyeli en düşük olan bölgeler Marmara ve Ege Bölgeleri’dir. Bunun 
nedeni yükselti ve akarsuların  yatak eğimidir.
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6. Rüzgâr Gücü: 
Türkiye’de rüzgar enerjisi Gökçedağ Rüzgâr Enerjisi Santrali (Osmaniye), Aksa Enerji Çanakkale Ayres, Aksa Enerji 
Balıkesir Şamlı, Hatay Sebenoba, Manisa Karakurt, Çanakkale, Bozcaada, Bandırma, Çeşme’deki santrallerden 
üretilmektedir. 
7. Jeotermal Enerji: 
Jeotermal enerji, faylar boyunca yer altına sızan suların mağma ile temas ettikten sonra ısınarak yükselmesi ile elde 
edilir. Türkiye jeolojik bakımdan genç bir ülke olduğu için büyük jeotermal enerji potansiyeline sahiptir. Özellikle 
Ege Bölgesi’ndeki Germencik (Aydın), Balçova (İzmir), Sandıklı (Afyon) ve Sarayköy (Denizli) civarında sıcak 
su kaynakları bulunmaktadır. Ülkemizde yalnızca Denizli Sarayköy’de Jeotermal enerji santrali bulunmaktadır. Jeo-
termal sıcak su kaynakları hamam ve seralarda kullanılmaktadır. Termal enerji kaynaklarının en fazla olduğu bölge 
Ege Bölgesi’dir.

8. Nükleer Enerji: 
Uranyum, Toryum gibi radyoaktif mineraller, nükleer enerji üretiminde kullanılır. Ülkemizde Aydın, Uşak, Manisa, 
Çanakkale ve Yozgat yörelerinde uranyum, Eskişehir çevresinde toryum yatakları tespit edilmiştir. Türkiye’de 
nükleer enerji üretimi yapılmamaktadır. Mersin-Akkuyu’da yapılması düşünülen nükleer santral kamuoyunun bas-
kısı nedeniyle durdurulmuştur.

9. Güneş Enerjisi: 
Ülkemiz Güneş enerjisi potansiyeli yüksek bir ülke olmasına rağmen bu tür enerjiden yararlanmamaktadır. Yalnızca 
güney bölgelerimizde su ısıtma sistemleri ile seracılıkta bu tip enerjiden yararlanılmaktadır. 

Türkiye’de Enerji Kaynakları ve İşlenme Tesisleri

ENERJİ KAYNAKLARI GENEL BİLGİLER ÇIKARILDIĞI YERLER İŞLENDİĞİ YERLER

LİNYİT

Termik santrallerde işletilir. Tavşanlı-Tunçbilek-De-
ğirmisaz-Seyitömer 
(Kütahya)
Yatağan (Muğla)
Soma (Manisa)
Amasya (Çeltek-Mer-
zifon) Kozan-Karaisalı 
(Adana)
Ankara (Nallıhan) Sam-
sun (Havza)
Elbistan (K.Maraş)

Termik Santraller
-Afşin-Elbistan
- Yatağan
- Tunçbilek
- Soma
- Seyitömer
- Orhaneli
- Orta Anadolu (Anka-
ra-Çayırhan)

TAŞKÖMÜRÜ

Yüksek ısı ihtiyacı olan 
demir çelik sanayinde 
kullanılır.

Zonguldak-Ereğli ara-
sındaki bölge 

Ereğli, Karabük, İs-
kenderun Demir çelik 
fabrikaları ile Çatalağzı 
termik santrali

DOĞALGAZ
Isınma ve termik enerji 
santrallerinde

Trakya-Hamitabat Hamitabat Doğal gaz 
santralinde

PETROL

Tüketimin çok küçük bir 
kısmını karşılar.

Raman-Garzan-Ulaş-
lı-Batman, Kurtalan-Di-
yarbakır

Batman
Aliağa (İzmir)
Ataş (Mersin)
Orta Anadolu (Kırıkkale)
İpraş (İzmit)

JEOTERMAL ENERJİ

Faylı sahalarda gözlenir. Denizli-Sarayköy
İzmir-Balçova
Afyon-Göcek
Ankara-Kızıcahamam

Sarayköy (Denizli) termik 
santrali 

HİDROELEKTRİK Potansiyelimiz 121 milyar 
kilowattır. 

(Barajlar bölümüne 
bak.)

Potansiyelin yalnızca % 
15’i kullanılmaktadır.
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SANAYİ
Hammaddenin enerji kullanılarak mamul ve yarı mamul duruma getirilmesi faaliyetlerine sanayi ya da endüstri 
denir.
Sanayinin Kurulması İçin Gerekli Koşullar

1. Hammadde
Bir sanayi tesisinin kurulması için en gerekli faktör hammaddedir. Ülkemiz hammadde bakımından fazla sıkıntısı 
olmayan bir ülkedir.

2. Sermaye
Sanayi tesisleri büyük parasal yatırımlarla oluşturulmaktadır. Bu nedenle sanayi tesislerinin kurulmasında en çok 
sermaye sıkıntısı çekilmektedir. Son yıllarda yabancı sermayenin önündeki tüm engeller kaldırılarak ülkemizde ya-
bancı sermayenin tesisler kurmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

3.  Enerji
Sanayi kurulumunda enerji büyük önem taşır. Ancak tek başına önem taşımaz. Ülkemizde en fazla elektrik enerjisi 
Doğu Anadolu Bölgesi’nde üretilmektedir. Fakat sanayi bu bölgede gelişmemiştir.

4. İş Gücü ve Teknik Eleman
Ülkemizde sanayi tesislerinin kuruluş aşamasında en az sorun yaşanan koşul personel ve teknik elemandır.

5. Ulaşım
Sanayinin gelişmesi için en gerekli faktörlerden biri de ulaşımdır. Ulaşımın gelişmediği bölgelerde sanayi de büyük 
ölçüde gelişmemiştir. Örneğin Marmara’da ulaşım koşulları çok uygun olduğundan sanayi oldukça gelişmiş, ancak 
Doğu Anadolu bölgesi  olumsuz koşullar nedeniyle gelişmemiştir.

6.  Pazar
Sanayi tesislerinin kurulmasında diğer etkenlerin yanında nüfusun kalabalık olduğu, tüketimin fazla olduğu sahalar 
tercih edilmektedir. 

7. Yüzey Şekilleri
Dağlık ve engebeli yerlerde sanayinin kurulması zordur.

Türkiye’deki Sanayi Kolları

1. Gıda Sanayi
Hammaddesi tarımsal ve hayvansal ürünlerden oluşan sanayi dalıdır. Özellikle büyük şehirlerin çevresinde yoğun-
laşmıştır (Tüketim).
Şeker fabrikaları: İlk defa 1926 yılında Alpullu ve Uşak şeker fabrikaları kurulmuştur. Şekerpancarı kıyı kesimler 
hariç her yerde yetişir. Hemen işlenmesi gerektiğinden fabrikaları üretim alanları yakınında kurulmuştur. Ülkemizde 
40’a yakın şeker fabrikası bulunmaktadır.
Çay fabrikaları: Trabzon - Rize arasındaki bölge
Un fabrikaları: Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz kıyıları dışında her yerde bulunmaktadır.
Makarna ve bisküvi fabrikaları daha çok Konya-Karaman-Ankara’da yoğunlaşmıştır.
Zeytin yağı fabrikaları: Özellikle Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Aydın, İzmir çevresinde yoğunlaşmıştır.
Ayçiçek yağı fabrikaları: Trakya’da yoğun olmakla birlikte, İç Anadolu, Ege ve Güneydoğu Anadolu’da görülür. 
Soya ve mısırdan ise Akdeniz Bölgesi’nde yağ elde edilir.

UYARI : Yağ sanayinin geliştiği bölgelerde sabun sanayisi de gelişmiştir. 
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Tütün fabrikaları: İstanbul, İzmir, Samsun, Tokat, Malatya, Adana ve Bitlis
İçki ve şarap fabrikaları: İstanbul, Yozgat, Diyarbakır, Tekirdağ, İzmir, Ankara, Kırşehir, Gaziantep, Elazığ 
Konserve ve salça fabrikaları: Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgeleri’nin kıyı kesimlerinde 

2. Dokuma, Tekstil ve Deri Sanayi
Dokuma ve hazır giyim(tekstil), Türkiye’de en gelişmiş ve üretimin önemli bir kısmının ihraç edildiği bir sanayi ko-
ludur. 
Pamuk ipliği ve pamuklu dokuma: Adana, Antalya, K. Maraş, Tarsus, Nazilli, Denizli, Manisa ve İzmir
Yün ipliği ve yünlü kumaş: Hereke
Suni ipek ve kumaş: İstanbul ve Bursa
Doğal ipek ve kumaş: Gemlik ve Bursa
Hazır giyim sanayi: İstanbul, Bursa ve İzmir
Halıcılık: Isparta, Uşak, Gördes, Hereke ve Kayseri
Deri ve kösele işleme: İstanbul, İzmir, Bolu, Gerede ve Uşak

3. Maden Sanayi (Metalurji Sanayi)
Demir - çelik fabrikaları: Karabük, Ereğli, İskenderun, Kırıkkale
Alüminyum: Seydişehir’de bulunmaktadır.
Bakır işleme fabrikaları: Samsun ve Artvin (Murgul) 
Kurşun ve çinko fabrikaları: Elazığ ve Kayseri
Krom işleme fabrikaları: Menteşe Yöresi’ndeki krom madeni Antalya’da, Elazığ ve çevresindeki kromlar da Gule-
man’daki fabrikalarda işlenmektedir.

4. Makine Sanayi
Otomotiv sanayi: Bursa, İstanbul, İzmir, İzmit, Adapazarı, Konya, Adana 
Lokomotif-Vagon: Eskişehir, Adapazarı, Sivas
Uçak: Ankara – Mürted, Eskişehir
Tersane: İstanbul, Tuzla, Pendik, Gölcük ve İzmir

5. Kimya Sanayi
Petrokimya: Batman (Batman), İzmit (Tüpraş), Mersin (Ataş), İzmir (Aliağa), Kırıkkale (Orta Anadolu) petrol rafineri
İlaç fabrikaları: İstanbul, İzmir, Ankara, Adapazarı 
Lâstik fabrikaları: İzmit, Adapazarı ve Kırşehir
Gübre fabrikaları: Mersin, Bandırma, Elazığ, Kütahya, Tekirdağ ve İskenderun

6. Orman Ürünleri Sanayi
Kereste fabrikaları: Düzce, Bartın, Ayancık, Rize, Ordu, Ardeşen, Burdur, Antalya ve Isparta’da bulunur.
Mobilya Sanayi: Ankara, Adapazarı, Bolu, İnegöl, İstanbul, İzmir ve Kayseri
Kâğıt fabrikaları: İzmit (Seka) kapatıldı, Balıkesir, Giresun (Aksu), Zonguldak (Çaycuma), Kastamonu (Taşköprü), 
Mersin (Taşucu), Muğla (Dalaman), Afyon (Çay)

UYARI : Doğu Karadeniz’de ormanlar daha gür ve geniş alan kaplamasına rağmen, ormana dayalı 
sanayi Batı Karadeniz’de gelişmiştir. Bunun nedeni ulaşım ve pazarlama olanaklarının Doğu Karade-
niz’de  gelişmemiş olmasıdır.

7. Çimento, Cam, Seramik Sanayi
Çimento fabrikaları: Türkiye’nin her bölgesine dağılmıştır. İstanbul, İzmit, Adana, İzmir, Elazığ, Mersin, Yozgat, 
Denizli, Adıyaman, Ordu 
Cam fabrikaları: İstanbul, Denizli, Mersin, Kırklareli ve Sinop
Seramik fabrikaları: Çanakkale, Bilecik, Kütahya, İstanbul ve İzmir
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SANAYİ TESİSLER TESİSLERİN KURULDUĞU SAHALAR

GIDA SANAYİ

Un Marmara-İç Anadolu başta olmak üzere tüm Türkiye
Şeker 40 civarında fabrika vardır.
Yağ Ege-Marmara-Akdeniz
Makarna Ankara-Trakya-İzmir-Eskişehir-Konya
Bisküvi Ankara-İzmir-İstanbul-Konya-Karaman

Sigara İstanbul-İzmir-Samsun-Adana-Malatya-Bitlis-Tokat- Gaziantep

Konserve İstanbul-Bursa-Çanakkale-İzmir-Tokat-Amasya

İçki İstanbul-İzmir-Aydın-Yozgat-Diyarbakır-Tekirdağ-Çanakkale-
Nevşehir-Bilecik-Ankara-Gaziantep-Adana-Afyon-Malatya

Süt Ürünleri Bursa-Kars-Trabzon-Urfa-Adana-İstanbul-İzmir-Aydın-Yozgat-Di-
yarbakır başta olmak üzere pek çok yerde

DOKUMA 
SANAYİ

Pamuklu İstanbul-Adana-Kayseri-Nazilli-Malatya-Denizli-İzmir-Manisa-G.An-
tep-Bursa-Mersin

Yünlü İstanbul-Hereke-Bursa-Bünyan (Kayseri), Siirt-Kocaeli-Tekirdağ

İpekli Bursa-Gemlik-İstanbul

Hazır giyim İstanbul-İzmir-G.Antep-Bursa-Adana-Ankara-Denizli

Halı-Kilim Isparta-Uşak-Gördes-Demirci-Kula-Bünyan-Kayseri-Sivas-Ladik

Deri işleme İstanbul-İzmir-Bursa-Erzurum

MAKİNE
SANAYİ

Petro-Kimya İzmir(Aliağa), Kırıkkale(Orta Anadolu),Batman, İzmit (İpraş), 
Mersin(Ataş)

Vagon Adapazarı-Eskişehir-Sivas
Gemi İzmit-İstanbul

Otomotiv İstanbul-Bursa-Ankara-İzmit-İzmir-Eskişehir-G.Antep-Adapazarı-
Adana-Konya

Uçak Eskişehir-Ankara

TOPRAĞA 
BAĞLI 
SANAYİ

Cam İstanbul-Sinop-Kırklareli-Mersin
Seramik İstanbul-Çanakkale-Kütahya-Bozüyük
Çimento Türkiye’nin genelinde

Tuğla-Kiremit Eskişehir-Salihli-Turgutlu-Afyon ve bir çok yerde

ORMAN 
SANAYİ

Mobilya İzmir-Ankara-İstanbul-Bursa

Kağıt
İzmit-Çaycuma(Zonguldak), Aksu (Giresun), Dalaman(Muğla), 
Balıkesir, Bilecik, Taşköprü (Kastamonu), Taşucu (Mersin),Afyon 
(Çay)

Kereste Bolu-Kastamonu-Sinop-Balıkesir-Adapazarı-Antalya-Muğla-Ispar-
ta-Burdur-Adana-Düzce-Bartın-Ayancık

MADEN 
SANAYİ

Demir-Çelik Karabük-Ereğli-Kırıkkale-İskenderun

Bakır Samsun-Ergani-Murgul

Krom Antalya-Elazığ

Bor Bandırma
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Türkiye’de Sanayi Tesisleri ve Kurulduğu Bölgeler

ULAŞIM
İnsanların, sanayi ürünlerinin, hammaddelerin ve haberlerin bir yerden başka bir yere nakledilmesine ulaşım denir. 
Ulaşım koşulları büyük ölçüde doğal faktörlere bağlıdır. Ulaşım çeşitleri şunlardır. Kara yolu, demir yolu, deniz Yolu, 
hava yolu ve boru hattı ulaşımıdır. 

1. Kara Yolları
Ülkemizde en yaygın ulaşım sistemidir. Yolcu ve yük taşımacılığının büyük bölümü karayollarında gerçekleştirilir. 
Kara yollarımız yeryüzü şekillerine bağlı olarak Doğu-Batı doğrultusunda uzanmaktadır. Kuzey-güney yönlü ula-
şım geçitler aracılığıyla yapılır.En işlek kara yollarımız Edirne-İstanbul-Ankara-İzmir-Adana arasındadır. Dağlık ve 
yüksek bölgelerde yol yapım maliyetleri fazla (Doğu Anadolu-Karadeniz-Akdeniz), alçak ve düzlük alanlarda maliyet 
düşüktür (Marmara-İç Anadolu-Ege-G.Doğu Anadolu). 

UYARI : Türkiye’de ulaşımın büyük ölçüde karayollarına bağlı olması önemli sorunlardan biridir. Yol 
maliyetlerinin çok yüksek olması, trafik kazaları, sürekli ortaya çıkan doğal afetler ile petroldeki dışa 
bağımlılık bu ulaşım türünün olumsuz yönleridir.

Türkiye’de ulaşımın büyük ölçüde karayollarına bağlı olması önemli sorunlardan biridir. Yol maliyetlerinin çok yük-
sek olması, trafik kazaları, sürekli ortaya çıkan doğal afetler ile petroldeki dışa bağımlılık bu ulaşım türünün olumsuz 
yönleridir.

 2.  Demir Yolları
Karayollarına göre az gelişmiş ancak daha 
ucuz ve güvenilir bir ulaşım çeşididir. Türki-
ye’de İlk demiryolu hattı 1866 yılında İzmir 
- Aydın arasında kurulmuştur. Cumhuriye-
tin ilk yıllarında demiryoluna önem verilmiş-
tir. Ancak, 1950’li yıllardan sonra, demiryolu 
yapımı durmuştur. Ülkemizde yalnızca 8200 
km uzunluğunda demiryolu ağı vardır. Geliş-
miş ülkelerde bu ağ yüz binlerce kilometredir. 
Ülkemizde Karadeniz (Samsun-Karabük ha-
riç)-Akdeniz (Adana-Mersin hariç)-Menteşe 
Yöresi-Hatay’a demiryolu ulaşmamıştır.
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3. Deniz Yolları
Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olma-
sına rağmen denizcilik en az gelişmiş ulaşım 
türüdür. Deniz yolları hem ucuz hem de güve-
nilirdir. Ülkemizde bölgeler arası yolcu ve yük 
taşımacılığı gelişmemiştir. Yalnızca Marmara 
Denizi çevresindeki küçük limanlar yolcu taşı-
macılığında aktiftir. Son yıllarda özel sektörün 
girişimi ile yük taşımacılığında bir nebze geliş-
me yaşanmıştır.

UYARI : Hinterland: Bir limanın iç kesimlerle olan bağlantısına hinterland veya ard bölge denir. Kara-
deniz limanlarının hinterlandı dar, Ege limanlarının ise geniştir. 

4.  Hava Yolları
Ülkemizde az gelişmiş ulaşım türlerinden biridir. Bunun nedeni ileri teknoloji ve yüksek maliyettir.  Önemli hava 
alanlarımız İstanbul (Atatürk), Ankara (Esenboğa), İzmir (A. Menderes), Antalya’dır. Ayrıca iç hat seferleri yapılan 
Adana, Dalaman, Bodrum, Diyarbakır, Erzurum, Malatya, Elazığ, Van, Samsun, Trabzon gibi, 25 ayrı il merkezinde 
hava alanı bulunmaktadır.

5.  Boru Hattı Ulaşımı
Sıvı yakıtların boru hatları aracılığıyla böl-
geler arasında taşınması olayına boru hattı 
ulaşımı denir. Ülkemizde Ortadoğu ülkele-
rinden gelen boru hatlarının yanı sıra Rus-
ya ve Azerbaycan üzerinden gelen petrol 
nakil hatları da bulunmaktadır. Bakü-Cey-
han boru hattının tamamlanmasına çalışıl-
maktadır. Mavi Akım doğalgaz hattı ise 
Rusya-Türkiye ve İtalya’dan oluşturulan 
bir konsorsiyum tarafından yapılmaya 
başlanmış, Karadeniz’in altından geçerek 
Samsun’a ulaşan bölüm 2006’da hizmete 
açılmıştır.

TİCARET
Üretilen mal ve hizmetlerin alınıp satılmasına ticaret denir. İç ve dış ticaret olmak üzere ikiye ayrılır.

1. İç Ticaret
✦		 Ülke sınırları içinde gerçekleştirilen ticarete iç ticaret denir. Türkiye’de ticaret oldukça canlıdır. Ticaretin geliş-

mesini etkileyen faktörler şunlardır.

✦		 Sanayi kuruluşlarının dengesiz dağılımı 

✦		 Bölgeler arasında yetişen tarım ürünlerinin farklı olması 

✦		 	Nüfusun dengesiz dağılımı 

✦		 Ülkemizin önemli ticaret merkezleri şunlardır; İstanbul, Bursa, İzmit, İzmir, Denizli, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, 
Ankara, Konya, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum ve Malatya. 

Şekil: Türkiye’de Başlıca Limanlar
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2. Dış Ticaret
Bir ülkenin başka ülkelerle yaptığı alışverişe dış ticaret denir. Dış ticaret miktarına dış ticaret hacmi denir. Türki-
ye’de, dış ticaret hacmi giderek artmaktadır. Dışarıdan mal alımına ithalat, mal satımına ihracat denir. Türkiye sürekli 
dış ticaret açığı veren bir ülkedir. Yani dış alımı dış satımından fazladır. Geçmişte yanlıca tarım ürünleri ihraç eden 
bir ülke olan Türkiye, son yıllarda giderek sanayi ürünleri ihraç etmeye başlamıştır.

Başlıca İhraç Ürünlerimiz
✦		 Tarım ürünleri (Pamuk, fındık, tütün, baklagiller, kuru ve yaş meyveler) 
✦		 Dokuma ve tekstil ürünleri 
✦		 Hayvan ve hayvansal ürünler (Deri, yumurta, yün, tiftik) 
✦		 Bitkisel yağlar 
✦		 Bazı dayanıklı tüketim malları (Televizyon, buzdolabı, vs.) 
✦		 İpekli dokuma ve giyim eşyaları 
✦		 Mobilya, çimento, cam ve seramik ürünleri 
✦		 Madenler (krom, bakır, cıva, demir, bor, tuz) 

Başlıca İthal Ürünlerimiz
✦		 Fabrika kurmaya yarayan aletler  ✦		 Ham petrol
✦		 İlaç ve kimyasal maddeler  ✦		 Elektronik araçlar
✦		 Motorlu araçlar  ✦		 Silah
✦		 Optik araçlar  ✦		 Tropikal tarım ürünleri (muz, kahve, hurma, pirinç)

Dış ticaretimizde önemli ülkeler

Almanya (1. sıradadır), ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Hollanda, Belçika, Japonya, İran, Suudi Arabistan ve son 
yıllarda Rusya Federasyonu, Gürcistan ve Orta Asya ülkeleri (Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan, Türk-
menistan)

TURİZM
Bir kişinin iş yapmak amacının dışında, bir yerden bir yere 24 saatten fazla süre ile giderek, gittiği yerde mal ve 
hizmetlerden kullanmasına turizm, bu işi yapan kişiye de turist denir. Eğer kişi kendi ülkesi içinde bir yerden başka 
bir yere gidiyorsa iç turizm, ülke dışına gidiyorsa dış turizm faaliyeti yapmış olur. 

Turizm faaliyetleri genellikle, sağlık (kaplıca), doğal gü-
zellikler, spor,  deniz, tarih, ticaret merkezleri, dinsel 
mekanları görmek amacıyla yapılır.

Türkiye’de turizmi etkileyen faktörler

✦	 Turistik tesislerin kurulması ve işletilmesinin tama-
men sermaye koşullarına dayanması

✦		Sezonluk getirisinin bulunması

✦	Çok sayıda ucuz insan gücüne ihtiyaç duyulması

✦	Yoğun tanıtım faaliyetine ihtiyaç duyulması

✦	Deniz turizmine ve kış turizmine elverişli iklim koşulları 

✦	Doğal ve tarihi zenginliklerin bulunması 

✦		Turizm alt yapısının (ulaşım, tanıtım, konaklama) ye-
tersizliği 

DÜNYADA TURİZM 2009           
(GELEN YABANCI TURİST SAYILARI İLK 10)

    MİLYON $

1 FRANSA 74,2

2 A.B.D 54,9

3 İSPANYA 52,2

4 ÇİN 50,9

5 İTALYA 43,2

6 İNGİLTERE 28,0

7 TÜRKİYE 25,5

8 ALMANYA 24,9

9 MALEZYA 22,1

10 MEKSİKA 21,5
KAYNAK: UNWTO 
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Türkiye’nin turistik değerini arttıran faktörler

✦		Yazların sıcak ve uzun geçmesi 

✦	Deniz suyu sıcaklığının yeterli olması (Karadeniz 
kıyıları hariç) 

✦			Zengin bitki toplulukları 

✦		Yeryüzü şekillerinin çeşitliliği (mağara, peribacası, 
traverten) 

✦		Tarihi değerlerin zenginliği (İlkçağ, Bizans, Selçuk-
lu, Osmanlı dönemi eserleri) 

✦			Çok sayıda kaplıca ve içmecenin bulunması

✦			Henüz bozulmamış doğal alanlara sahip olması-
dır.

Ülkemize en fazla turist İngiltere’den gelmektedir. Bu ülkeyi Almanya, Fransa ve diğer batı Avrupa ülkeleri takip 
eder. Ülkemize 2003 yılında 13,5 milyon turist gelmiş, 8,5 milyar dolar gelir elde edilmiştir. 2005 yılında Türkiye 
turizm patlaması yapmış 20 milyonun üzerinde insan ülkemizi ziyaret etmiştir. Ancak ülkemiz henüz kitle turizmi 
yapmakta olduğundan turizm gelirleri istenilen düzeyde değildir. En fazla turizm gelirini Marmara Bölgesi elde 
etmektedir. Ege ikinci sırada Akdeniz ise üçüncü sıradadır. Ülkemizin ekonomisi büyük ölçüde turizme da-
yanan tek yöresi Antalya Bölümü’dür.

DÜNYADA TURİZM 2009           
(GELEN YABANCI TURİST SAYILARI İLK 10)

    MİLYON $

1 A.B.D 94,2

2 İSPANYA 53,2

3 FRANSA 48,7

4 İTALYA 40,2

5 ÇİN 39,7

6 ALMANYA 34,7

7 İNGİLTERE 30,1

8 AVUSTRALYA 25,6

9 TÜRKİYE 21,3

10 AVUSTURYA -
KAYNAK: UNWTO 
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Deniz Turizmi Kış Turizmi Doğa Turizmi Yayla Turizmi Tarihi Turizm Termal(Sağlık)
Turizm

Kuşadası Uludağ Ürgüp-Göreme Giresun İstanbul Yalova

Bodrum Palandöken Pamukkale Ordu Ege Böl. Denizli

Datça Kartalkaya Antalya Artvin Hatay Haymana

Marmaris Ilgaz Mersin Konya Kızılcahamam

Fethiye Saklıkent Edirne Gönen

Antalya Erciyes Oylat
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TÜRKİYE BÖLGELER COĞRAFYASI
Yeryüzündeki sahalar belirli bir takım özelliklerine göre sınıflandırılarak incelenmektedir. Ülke coğrafyası öğrenilme-
den önce bazı kavramları bilmek gerekmektedir.

Bölge : Coğrafi özellikleri bakımından çevresinden ayrılan, kendi içinde benzerlik gösteren en geniş coğrafi birimdir. 
Coğrafi bölgelerin sınırları belirlenirken fiziki, beşeri ve ekonomik özellikler temel alınır.

Bölüm : Bir coğrafi bölge içinde doğal koşullar, sosyal ve ekonomik özellikler bakımından farklılık gösteren küçük 
birimlerdir.

Yöre : Bölüm içerisinde farklı özelliklere sahip, bölümden daha küçük birimlerdir. Iğdır Yöresi, Göller Yöresi, 
Menteşe Yöresi gibi.

Türkiye’nin coğrafi bölgeleri 1941 yılında Ankara’da toplanan I.Türk Coğrafya Kongresi’nde belirlenmiştir. Türkiye 
7 bölge, 21 bölüme ayrılmıştır.

         Türkiye’nin Coğrafi Bölge Ve Bölümleri

Coğrafi Bölgeler Yüzölçümü 
Oranları Bölümler

Karadeniz % 16 Doğu Karadeniz Bölümü, Orta Karadeniz Bölümü
Batı Karadeniz Bölümü

Marmara % 8.5 Yıldız Dağları Bölümü, Ergene Bölümü
Güney Marmara Bölümü, Çatalca-Kocaeli Bölümü

Ege % 10 Asıl Ege Bölümü, İç Batı Anadolu Bölümü

Akdeniz % 15 Adana Bölümü, 2.  Antalya Bölümü

İç Anadolu % 20 Konya Bölümü, Yukarı Sakarya Bölümü
Orta Kızılırmak Bölümü, Yukarı Kızılırmak Bölümü

Doğu Anadolu % 21 Yukarı Fırat Bölümü, Erzurum Kars Bölümü
Yukarı Murat-Van Bölümü, Hakkari Bölümü

Güneydoğu Anadolu % 7.5 Dicle Bölümü, Orta Fırat Bölümü

          

Türkiye coğrafyasının bölge temeli üzerinde anlatılması 2005 yılında talim terbiyenin müfredat prog-
ramı ile uygulamadan kalkmıştır. Bu bölüm eski bölge esasına göre bazı coğrafi bilgileri içermektedir.
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Bölgelerin Genel Özelliklerinin Sıralaması

BÖLGE YÜZÖLÇÜM NÜFUS KENTLEŞME 
ORANI

NÜFUS 
YOĞUNLUĞU

GELİŞMİŞLİK 
DÜZEYİ

MARMARA 6 1 1 1 1

EGE 5 3 4 2 2

İÇ ANADOLU 2 2 2 6 3

AKDENİZ 4 4 5 3 4

KARADENİZ 3 5 7 5 5

G.DOĞU ANADOLU 7 6 3 4 6

DOĞU ANADOLU 1 7 6 7 7
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MARMARA BÖLGESİ
COĞRAFİ KONUMU

Marmara Bölgesi, ülkemizin kuzeybatı köşesinde, iki büyük kıtanın kesişim, noktasında, önemli bir yol kavşağında 
yer alır. Ülke yüzölçümü içinde % 8,5’luk payı ile altıncı sıradadır. Yaklaşık olarak 67.306 km²  alan kaplar. Karade-
niz, Marmara ve Ege denizlerine komşudur. İstanbul ve Çanakkale Boğazları bu bölgede yer alır. Hem  Asya, hem 
de Avrupa Kıtasında  toprakları vardır. Doğu-batı yönünde en dar bölgemiz olmasından dolayı yerel saat farkları 
en az olan bölgedir.

Yeryüzü Şekilleri
✦		 Türkiye’nin ortalama yükseltisi en az olan bölgesidir. Yüzey şekilleri oldukça sadedir. Çatalca-Kocaeli Platosu 

bölgede yer alır.

✦		 Marmara Bölgesi’nin en önemli yükseltisini, güneyde Samanlı Dağları, Trakya kesiminde Karadeniz boyunca 
uzanan Yıldız Dağları (Istranca D.), Koru D. ile güneydeki Uludağ  oluşturur. Bölgenin en yüksek dağı ise 2543 
metre ile Uludağ’dır. 

✦		 Bölgenin en önemli düzlüklerini Trakya’daki Ergene Havzası, Anadolu yakasındaki Sakarya ve Bursa Ovaları ile 
güneydeki geniş plato alanları oluşturur. Bölgenin ovaları oluşum itibariyle tektonik çöküntü ovalarıdır. Bunlar-
dan en önemlileri Ergene, Adapazarı, Karacabey, İnegöl, Pamukova, Gönen, M. Kemalpaşa ve Balıkesir 
Ovalarıdır.

✦		 Yer şekillerinin sade olması nedeniyle ulaşım kolaydır. 

✦		 Güney  Marmara   kıyıları tektonik yönden aktif olması nedeniyle girintili - çıkıntılıdır. Erdek, Bandırma, Gemlik 
ve İzmit Körfezleri önemli körfezlerdir. Kapıdağ Yarımadası tombolo özelliği gösterir. Kuzey kıyılarda fazla 
girinti – çıkıntı yoktur.

✦		 Boğazlar, eski akarsu yataklarının daha sonra sular altında kalması ile oluşmuş ria tipi kıyılardır.

✦		 Marmara Denizi’nin oluşumu günümüze çok yakın bir dönemde gerçekleşmiştir. Özellikle Marmara Denizindeki 
akıntılar ve dalga etkinliği sayesinde Kapıdağ Tombolosu, K.Çekmece ve B.Çekmece Gölleri oluşmuştur. Akın-
tıların asıl etkisini boğazlarda göstermesi nedeniyle burada birikme şekilleri ortaya çıkmamıştır. 
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UYARI : Tombolo: Karaya yakın bir adanın kıyı oku aracılığıyla ana karaya bağlanması sonucunda oluşan 
yer yüzü şeklidir. Türkiye’deki en ünlü tombolo Kapıdağ Yarımadasını oluşturan Belkıs tombolosudur.
Türkiye Kıyılarında Görülen Kıyı Tipleri
Enine Kıyılar: Ege Bölgesi’nde Edremit ile Kuşadası Arasındaki bölgede
Boyuna Kıyılar: Karadeniz ve Akdeniz kıyılarının genelinde
Limanlı Kıyılar: Kağıdağ Yarımadası ve Sinop’ta
Ria Tipi Kıyılar: İstanbul ve Çanakkale Boğazları çevresinde
Dalmaçya Tipi Kıyılar: Fethiye-Kale-Kaş (Antalya) arasındaki bölgede gözlenmektedir.

Akarsu ve Gölleri
✦		 Sakarya Irmağı Karadeniz’e, Meriç Nehri Ege’ye, Susurluk Irmağı Marmara’ya dökülür, başlıca akarsuları 

oluştururlar. Bölgenin yükseltisinin az olması, akarsuların akış  hızını azaltır. Bu nedenle bölge akarsularının 
enerji potansiyeli azdır. Ayrıca akarsuların yatak eğimlerinin azlığı ve yüzey  şekillerinin elverişli olmaması, baraj 
yapımını zorlaştırır. Bu nedenle Marmara Bölgesi’nin, hidroelektrik potansiyeli ve üretimindeki payı azdır.  

✦		 Marmara  Bölgesi’nin Anadolu yakasında yer alan akarsular kıyıda delta oluşturamaz. Çünkü; döküldükleri 
yerlerde kıyı akıntıları fazladır.

✦		 Yatak eğimlerinin az olmasına bağlı olarak taşıdıkları alüvyonların büyük bir bölümünü alçak kıyı ovalarında 
bırakmışlardır.

✦		 Bölgedeki Manyas, Ulubat , İznik ve Sapanca gölleri tektonik kökenlidir. 
✦		 Büyük ve Küçük Çekmece ile Durusu (Terkos) gölleri ise kıyı set gölüne örnektir.

İklim ve Bitki Örtüsü
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Marmara  Bölgesi ikliminin en önemli özelliği üç iklim tipinin bir arada gözlendiği tipik bir geçiş iklimi karakteri 
göstermesidir. Bölgeye yılda ortalama 600 - 700 mm   yağış düşmektedir.  

Yıllık ortalama sıcaklığı ise 15-16 °C dir. 

Trakya’da  karasal  iklim özellikleri görülür. Yıldız Dağları Karadeniz’in nemli havasının iç kısımlara girmesini 
engeller. Balkanlar üzerinden gelen nemli hava kütlesi, nemini Balkan Dağları’nda bıraktığından, Trakya’ya nemden 
yoksun ve kuru olarak eserler.  

Balkanlar’dan gelen hava kütleleri Marmara Denizi üzerinden geçerken nem alır. Bu nemi Güney Marmara  kıyılarına 
taşır. Dolayısıyla Güney Marmara’nın denizel iklime sahip olmasını sağlar.

Kocaeli Platosunda bozulmuş Karadeniz iklimi görülür. Yazlar Karadeniz iklimine göre daha sıcak, kışlar daha 
soğuktur. Yazlar yağışlı olmakla beraber, maksimum  yağış kışın düşer. Bölgede Karadeniz kıyıları boyunca ormanlar 
görülür. 

Yıldız Dağları’nın Karadeniz kıyılarına bakan bölümü  hariç Trakya’nın doğal bitki örtüsü bozkırdır. 

Güney Marmara’da  kışların ılık geçmesi zeytin yetiştirilen alanların yaygınlaşmasını sağlamış, yazların sıcak ve 
kurak geçmesi pamuk tarımını kolaylaştırmıştır.
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Bol yağış alan yerler ormanlarla kaplı iken, yağış miktarının azaldığı yerlerde stepler görülür. Yıldız Dağlarının kuzeye 
bakan yamaçlarında  ormanlar, Trakya’da stepler, Güney Marmara’da ise maki bitki örtüsü yaygındır.

Marmara Bölgesi Türkiye ormanlarının % 11,5’ine sahiptir. Bölgeler arasında orman oranı bakımından 4. sırada yer 
alır. 
 

Nüfus ve Yerleşme  
✦		 Bölge küçük olmasına karşın 20 milyonu aşan nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık  bölgesidir.

✦		 Nüfus yoğunluğu  Türkiye ortalamasının üstündedir. Km²ye 241 kişi düşmektedir. Nüfus yoğunluğunda Türki-
ye’de 1. sırada yer alır.  

✦		 Kent nüfusu en fazla olan bölgemizdir. Bölge nüfusunun % 80’i kentlerde yaşamaktadır.  Nüfusun özellikle 
yoğunluk kazandığı yer Çatalca - Kocaeli Bölümü’dür. En az nüfusa sahip bölge ise Yıldız Dağları  Bölümü’dür. 
Bunun dışında Çanakkale’nin içinde bulunduğu Biga Yarımadası da tenha alanlardandır. 

✦		 Sanayi sektöründe çalışan nüfusun en fazla olduğu bölgemizdir. Ayrıca diğer bölgelerden en fazla göç alan 
bölgemizdir.

✦		 Bursa, tarım, sanayi ve turizmin geliştiği ülkemizin beşinci büyük kenti konumundadır. Adapazarı, gelişmiş sana-
yisi ve verimli tarım alanlarıyla yoğun nüfusludur. Balıkesir, Çanakkale, Edirne ve Tekirdağ orta nüfuslu kentlerdir.  

Tarım ve Hayvancılık  
✦		 Türkiye’de bölge yüzölçümüne göre, ekili - dikili alanın en fazla olduğu bölge Marmara Bölgesi’dir (%30). Buna  

yol açan faktör, arazinin fazla engebeli olmaması, düzlüklerin geniş yer kaplamasıdır.

✦		 Bölgede tarımın gelişmesinde ulaşım kolaylığı, sulamanın yaygınlığı, tüketici nüfusun fazla ve makineli tarımın 
yaygın olması rol oynar.

✦		 Bölgede  aynı anda,  üç farklı iklim tipinin görülmesi, tarım ürünü çeşidini arttırmıştır.  Tarımsal ürün çeşitliliği-
nin en fazla olduğu bölge olmasında yükseltinin azlığı da etkili olmuştur.

✦		 Marmara Bölgesi’nde ekili dikili alanların oranının fazla olmasına rağmen, bölgenin nüfusunun fazla olması di-
ğer bölgelerden de tarım ürünü almasına neden olur.  

Bölgede  yetiştirilen başlıca tarım ürünleri şunlardır:

Ayçiçeği
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Ayçiçeği : Türkiye’de en yoğun olarak bu bölgede yetiştirilir. Özellikle Trakya’nın iç kısımlarında Ergene  Havzası’n-
da yetiştirilmektedir. Türkiye toplam üretiminin %82’sine sahiptir. Türkiye üretiminde 1. sıradadır.  

Pirinç : Ülkemiz pirincinin yaklaşık % 58’i bu bölgeden elde edilir. Özellikle Ergene ve Meriç ırmağı çevresinde 
yetiştirilmektedir. Türkiye üretiminde 1. sırada yer alır.



100

KPSS Türkiye Coğrafyası

Zeytin: Bölgenin özellikle Akdeniz iklimi etkisi altındaki güney  kıyılarında yetiştirilir. Zeytincilikte Ege Bölgesi’nden 
sonra 2. sıradadır. Türkiye üretiminin %35’inin karşılar. Özellikle Gemlik zeytinleri ülkemizin en kaliteli sofralık zey-
tinlerini oluşturur.

Tütün: Bölgenin çeşitli yörelerinde üretimi yapılmakla beraber, kaliteli tütünler Adapazarı ovasında yetiştirilir. Türki-
ye toplam tütün üretiminin % 7’ sini karşılar.

Şeker pancarı: Şeker fabrikalarının bulunduğu Alpullu, Adapazarı ve Susurluk çevresinde sulanabilen alanlarda 
üretilir. Türkiye üretiminde %7’lik paya sahiptir.

Fındık: Özellikle bölgenin kuzeydoğusunda Düzce ve Akçakoca çevresinde yetiştirilir. Türkiye üretiminde %15’lik 
paya sahiptir.

Buğday  : Bölgenin hemen hemen her tarafında yetiştirilir. Çeşitli endüstri bitkileri ile (özellikle şekerpancarı) nöbet-
leşe ekilir. Bölgeye düşen  ortalama yağışın yeterli olmasından dolayı sulanamayan topraklarda da ekimi yapılmak-
tadır. Türkiye toplam  buğday   üretiminin %17’sini verir. Toplam üretimde 2. sıradadır.

Mısır:  Özellikle Doğu Marmara ve Trakya’da yetiştirilmektedir. Türkiye üretiminin  %19’u bu bölgeden sağlanır.  
Ülkemizde 3. sırada yer alır.

Pamuk: Bölgede yaz yağışlarının azaldığı güney kesimde  özellikle Balıkesir yöresinde yetiştirilir (%1).

Meyvecilik:  Bölgede meyvecilik çok gelişmiştir. Özellikle Bursa çevresinde çilek, elma , armut, kiraz, şeftali ve 
kestane üretimi oldukça fazladır. Bölge yine soğan üretiminde de 1. sırada yer alır.

Hayvancılık  
✦		 Bölgede hayvancılık büyük ölçüde besicilik ve ahır hayvancılığı şeklindedir. Ahır hayvancılığının gelişmesinde, 

tüketici nüfusun fazlalığı ve pazarlama sorununun çözülmüş olması gösterilebilir. Bununla beraber bölgede  yer 
şekillerinin ve iklim şartlarının elverişliliği de etkilidir. Bölgede makineli tarımın yaygın olması mera ve otlakların 
daralmasına yol açmıştır. Türkiye toplam et-süt-yumurta-beyaz et üretiminde 1. sıradadır.

✦		 Bölgede  ahır hayvancılığının yanında mera hayvancılığı da yaygındır. Yıldız Dağları çevresi ile Tekirdağ, Balıkesir 
ve Çanakkale dolayında mera hayvancılığı yapılır. 

✦		 İstanbul ve çevresinde kümes hayvancılığı, Bursa, Gemlik, Bilecik çevresinde  ipekböcekçiliği yapılmaktadır.

✦		 Türkiye’de en fazla Merinos koyunu Güney Marmara’da Bursa ili çevresinde yetiştirilir. 

✦		 Balıklar mevsime göre sıcak denizlerden soğuk denizlere, soğuk denizlerden sıcak denizlere göçerler. Bu göç-
lerin yapıldığı boğazlar balıkçılığa elverişli alanları oluşturur.

Yeraltı Kaynakları
Mermer: Marmara  Adası ve Bilecik’te kaliteli mermer yatakları vardır.  

Volfram: Türkiye’de çıkarılan tek yer Uludağ’dır.Türkiye’de 1.sırada yer alır.  

Bor mineralleri: Balıkesir (Bigadiç, Susurluk) Bursa arasında çıkarılmaktadır. Türkiye’de 1. sırada yer alır.  

Linyit: Çanakkale ve çevresinde çıkarılır. 

Doğalgaz: Kırklareli (Hamitabat) çevresinde  çıkarılır. Türkiye’de 1. sırada yer alır. 

Demir: Bölgede az miktarda da olsa Sakarya Çamdağı civarında çıkarılır.

Sanayi
✦		 Ekonomik yönden en gelişmiş bölgemizdir. Sanayi kesiminde  çalışan işçilerin yarıya yakını, sanayi ürünlerinin 

üçte birinden fazlası bu bölgeden elde edilir. 

✦		 Sanayinin en çok geliştiği bölgedir. Buna bağlı olarak da Enerjinin en fazla tüketildiği bölge burasıdır. 

✦		 Bölgenin gelişmesinde en temel faktör ulaşım koşullarının uygun olmasıdır.



EVRENSEL İLETİŞİM Yayınları

101

 Bölgede Sanayinin Gelişmesinde;  

	 ✧		 Hammadde  temininin kolay olması,

	 ✧		 Hinterlandının geniş olması,

	 ✧		 Ulaşım   kolaylığı,

	 ✧		 İşgücünün fazla olması,

	 ✧		 Pazarlama  kolaylıkları,

	 ✧		 Tüketici nüfusun fazla olması, etkili olan faktörlerdir.

✦	 Türkiye’de üretilen enerjinin 1/3’ü Marmara Bölgesi’nde tüketilir. Ülkemizin en büyük sanayi havzası bu bölge-
de İstanbul - Adapazarı arasında bulunmaktadır. Bu hat üzerinde çok çeşitli iş kolları yer alır. 

✦		 Türkiye’nin en gelişmiş ve işlek limanı, İstanbul limanıdır. Ayrıca bu liman Türkiye’nin en büyük ithalat 
limanıdır.

✦		 Bölge Türkiye ekonomisine ticaret, ulaşım, turizm ve sanayi  faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerle büyük katkı 
sağlar. En fazla vergi veren bölgemizdir.

✦		 Kağıt: İzmit-Balıkesir

    Petro-Kimya: İzmit-Tüpraş

    Kimya-İlaç: İstanbul

    Vagon: Adapazarı

    Gemi yapımı: İstanbul Pendik ve İzmit Gölcük

    Otomotiv: İstanbul, Bursa

    Dokuma: İpekli Bursa-Balıkesir

    Seramik: Çanakkale Çan ve Bilecik Bozhöyük-Söğüt

    Sigara: Kırklareli

    Cam: Kırklareli 

    Konserve: Çanakkale-Bursa

    Şeker: Alpulu-Adapazarı-Susurluk

    Plastik: İzmit-İstanbul-Adapazarı

    Halıcılık: Hereke

Turizm  
✦		 Doğal güzellikleri ve tarihsel değerleri ile İstanbul, Bursa, Marmara kıyıları önemli turistik merkezlerdir.

✦		 Güney Marmara kıyılarında yaz turizmi gelişmiştir. 

✦		 Güney Marmara tektonik bakımdan aktif olduğundan bu sahada çok sayıda kaplıca ve içmece bulunmaktadır. 
Özellikle Yalova ve Gönen termal turizmin geliştiği merkezlerdir.

✦		 Uludağ, yalnızca bölgenin değil, ülkemizin de en önemli kış turizmi alanıdır. 

✦		 Marmara Bölgesi, turizmden en çok gelir elde eden bölgedir (%48).  

✦		 Marmara Bölgesi’nde yer alan milli parklarımız şunlardır: Manyas (Kuş) Gölü, Uludağ ve Kaz Dağları milli park-
ları.
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Bölümleri

1.  Yıldız Dağları Bölümü  
✦		 Bölgenin kuzeyinde Karadeniz’e paralel uzanan  Yıldız Dağları’nı ve çevresini içine alır. Marmara Bölgesi’nin 

en dağlık bölümüdür. Ortalama yükseltisi 800 m civarındadır. Karadeniz ikliminin etkisiyle bölümde daha çok 
yayvan yapraklı ormanlar yaygındır.

✦		 Bölüm, Marmara’nın diğer bölümlerine göre işlek ulaşım yollarından uzakta  yer alır. Bundan dolayı bölgenin 
en seyrek nüfuslu bölümüdür.Bölümde  ormancılık faaliyeti yapılır. Bunun dışında küçükbaş  hayvancılık 
görülür. Dağ eteklerinde ahır hayvancılığı ve tarım yapılmaktadır. Ancak, tarım yapılan yerler sınırlıdır. Tarım, 
Yıldız Dağları’nın güney eteklerindeki plâtoluk alanlarda yapılmaktadır.  

✦		 Yerleşim merkezleri İstanbul’a doğru uzanan yolların üzerine kurulmuştur.

✦		 Ekonomimize en büyük katkısı hayvancılık ve ormancılıktır.

✦		 Bölümün tarım ürünleri ayçiçeği ve mısırdır.

2.  Ergene Bölümü
✦		 Bu bölümde  özellikle kışın Balkanlar’dan gelen soğuk hava  kütlelerinin etkisiyle kışları soğuk ve kar yağışlı, 

yazları sıcak ve kurak olan karasal iklim şartları yaşanır. Bundan dolayı doğal bitki örtüsü bozkırdır.

✦		 Ekili - dikili alanların en fazla olduğu bölümlerden biridir. Verimli topraklara sahip olması nedeniyle bir çok 
tarım ürünü bu bölümde  yetiştirilir. Bunların başında ayçiçeği, pirinç, şekerpancarı ve buğday gelir. Özellikle 
ayçiçeğinin en fazla üretildiği bölümdür.

✦		 Ahır hayvancılığı gelişmiştir. 

✦		 Türkiye’yi Avrupa’ya bağlayan kara ve demir yolları, bu bölümde yer alan Edirne’den Avrupa’ya açılır. 

✦		 Bölümde İçki-yağ-şeker ve dokumacılık sanayileri gelişmiştir.

3.  Güney Marmara Bölümü  
✦		 Bölgenin en yüksek noktası olan Uludağ bu bölümde yer alır.  

✦		 Bölümde, özellikle kıyı şeridinde Akdeniz iklimi görülür. Buna bağlı olarak karakteristik bitki örtüsü makidir.

✦		 Bölümdeki eğimli arazilerde ve kıyı kesimde zeytin yetiştiriciliği yaygındır. İç kısımlarda ise şekerpancarı, 
tütün, ayçiçeği, pamuk gibi tarım ürünleri yetiştirilir.  

✦		 İpekböcekçiliğinin en fazla geliştiği bölümümüzdür.

✦		 Nüfus, Bursa çevresi gibi verimli ovalarda toplanırken, bölümün batı kesiminin dağlık ve engebeli olmasın-
dan dolayı nüfus yoğunluğu azalmıştır (Biga Yarımadası).

✦		 Bölümün  en büyük şehri Bursa’dır. Bursa, sanayi şehri olmakla birlikte aynı zamanda tarım ve turizm şehri-
dir. Yünlü, pamuklu ve ipekli dokumacılık gelişmiştir. Otomotiv, montaj sanayi ve konservecilik gelişen diğer 
sanayi  kollarıdır.

✦		 Bölümde  ayrıca seramik (Çanakkale), suni ipek (Gemlik), suni gübre (Bandırma) fabrikaları yer alır.

✦		 En fazla bor ve volfram rezervlerinin bulunduğu bölümdür.

4. Çatalca - Kocaeli Bölümü  
✦		 Bölüm, Anadolu’yu Trakya’ya  bağlayan yolların üzerinde iki yarımadadan oluşur. Bu bölüm, aşınarak düz-

leşmiş platolardan meydana gelmiştir.

✦		 Karadeniz  ikliminin etkisi hakimdir. Doğal bitki örtüsü maki ve ormanlardır.  

✦		 Marmara Bölgesi’nin en fazla nüfuslanmış bölümüdür.

✦		 İstanbul ve İzmit birbiri ile kenetlenmiş durumdadır.
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✦		 Bölümde, tarım daha çok Aşağı Sakarya Ovası’nda yapılır. Bu bölümde ayçiçeği, mısır, tütün, şekerpancarı  
gibi endüstri bitkilerinin tarımı yapılır.

✦		 Ekonomik  faaliyetlerin başında sanayi, ticaret, ulaşım ve bankacılık gelir.

✦		 Türkiye’nin en büyük şehri İstanbul’dur. Her türlü sanayi kolunun  bulunduğu  iç ve dış ticaretin yapıldığı, 

bütün ulaşım yollarının yoğun olarak kullanıldığı, kültür ve ticaret merkezidir.  

✦		 Bölümün diğer bir sanayi şehri olan İzmit’te kâğıt, boru, lastik, petro-kimya ve otomotiv gibi çok çeşitli sa-

nayi kolları gelişmiştir.

Ülkemizdeki önemli sınır kapıları şunlardır: Yunanistan-Kapıkule, Habur-Irak, Gürbulak-İran, Sarp-Gürcistan, 
Cilvegözü-Suriye.

Marmara Bölgesi

BÖLÜM DAĞLAR OVALAR TARIM MADENLER SANAYİ
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Marmara Bölgesi’nin Ayırt Edici Özellikleri

– Nüfus miktarının en fazla olduğu bölgedir.

– En yoğun nüfuslu bölgedir.

– En çok nüfusa sahip il İstanbul’dur.

– Sanayisi en gelişmiş bölgedir.

– Engebenin en az olduğu bölgedir. Yükseltinin en az olduğu bölgedir. 

– Gerçek alan ile izdüşüm alan arasındaki fark en az olan bölgedir.

– Bölge yüzölçümünde ekili dikili alan oranı en fazla olan bölgedir.

– Üç iklim tipinin bir arada görüldüğü bölgemizdir.

– Bitki örtüsü çeşitliliği en fazla olan bölgedir.

– Tarım ürünü çeşidi en fazla olan bölgedir.

– Ulaşım ağı en gelişmiş bölgedir.

– Tavukçuluk-ipek böcekçiliği-ahır hayvancılığı en fazla olan bölgedir.

– Enerji tüketimi en fazla olan bölgedir.

– Turizm gelirinin en fazla olduğu bölgedir.

– En büyük limana sahip bölgedir (İstanbul).

– Yükseltisi en az olan bölgedir.

– En fazla göç alan bölgedir.

– Tarımda çalışan nüfusun en az olduğu bölgedir.

– Ticaretin en fazla geliştiği bölgedir.

– Ayçiçeği ve pirincin en fazla üretildiği bölgedir.

– Bor ve Volfram üretimi en fazla olan bölgedir.

– Türkiye ekonomisine katkısı en fazla olan bölgedir.

– Tüketimin ve üretimin en fazla olduğu bölgedir.
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KARADENİZ BÖLGESİ
COĞRAFİ KONUMU

İsmini Karadeniz’den alan bölge, Sakarya Ovası’nın doğusundan, Gürcistan sınırına kadar uzanır.  Büyüklük ba-
kımından  bölgelerimiz arasında 3. sırada yer alır.  Doğu-batı yönünde genişliği en fazla olan bölgemizdir. Bu 
nedenle doğusu ile batısı arasında yerel saat farkı en fazla olan bölgemizdir. Üç bölüme ayrılır. Bunlar; Batı, Orta 
ve Doğu Karadeniz Bölümleri’dir. 

YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ
Bölgenin yeryüzü şekillerini, III.jeolojik devirde Alp-Himalaya kıvrımları sonucu oluşan doğu-batı yönündeki Kuzey 
Anadolu Dağları ile bu dağlar arasındaki oluklar oluşturmaktadır. Batıda üç kuşak halinde uzanan bu dağlar kuzey-
den güneye doğru; Küre, Bolu-Ilgaz ve Köroğlu dağları şeklindedir. Ortada Canik Dağları ve doğuda ise iki 
kuşak halinde  uzanan  Giresun-Rize Dağları, ile  Mescit, Kop, Çimen ve Yalnızçam Dağları şeklindedir. Kara-
deniz  boyunca  uzanan  dağların yükseltileri batıda 2000 m  civarında olup, Orta Karadeniz’de 1000  m’ye kadar 
inmekte, doğuda ise yükselti 4000 m’ye çıkmaktadır (en yüksek yer Rize’de Kaçkar dağıdır).  

GüneyKuzey

Karasal İklim
Yağış az
Akarsu rejimi düzensiz
Bitki örtüsü bozkır
Küçükbaş hayvancılık
Nüfus yoğunluğu az
Toplu yerleşme
Nadas var
Buğday, arpa
Kışlar çok soğuk

Karadeniz İklimi
Yağış bol
Akarsu rejimi düzenli
Bitki örtüsü orman
Büyükbaş hayvancılık
Nüfus yoğunluğu fazla
Dağınık yerleşme
Nadas var
Çay, Fındık
Kışlar ılık

Dağlar  kıyıya paralel olarak uzanır. Bunun sonucunda ;  

✦ Kıyılar fazla girintili - çıkıntılı değildir. Küçük koylar hariç, kıyılarda önemli girinti ve çıkıntı yoktur. Bu nedenle 
Sinop Limanı dışında, büyük gemileri barındıracak doğal limandan yoksundur. 
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✦ Güçlü dalgalar, kıyıda falez oluşumuna neden olur. Kıyılar boyuna kıyı tipi özelliğini taşır. Kızılırmak ve Yeşilırmak 
ağzında oluşan deltalar  dışında, kıyı çoğu yerde diktir. 

✦ Bölgenin kuzeye bakan yamaçlarında, yamaç yağışları artmıştır. 

✦ Kıyı kesim ile iç kesim arasında önemli iklim farklılıkları ve buna bağlı olarak da tarımı yapılan ürün çeşidinde 
bölümler arasında değişiklikler görülmektedir. 

✦ Dağların yükselti ve doğrultusu, ulaşım, iklim ve tarımsal faaliyetleri de etkiler. Orta Karadeniz dışında ulaşım 
Zigana (Kalkanlı) ve Kop geçitleri  gibi önemli geçitlerden sağlanmıştır. Zigana geçidi Trabzon’un gelişmesine 
neden olmuştur. 

Bölgenin dağlık ve yüksek olmasının sonuçları;

✦ Yağış ve eğimin fazla olması, zeminde killi toprağın bulunması, bölgede heyelanlara yol açar. Heyelan olayının 
en fazla görüldüğü bölgemizdir. Heyelanlar en fazla ilkbahar mevsiminde gözlenir. Bunun nedeni kar erime-
lerinin bu mevsimde başlamasıdır.

✦ Yükselti nedeniyle tarım alanları oldukça dardır. Dağlarda eğimin fazla olması makineli tarımı zorlaştırmıştır. 
Bölgede hayvan ve insan gücüne halâ ihtiyaç duyulmaktadır. 

✦ Dağların geniş yer kaplaması büyük kentlerin kurulmasını önlemiş, kentlerin kıyıda birbirine  yakın ve küçük 
olmasına yol açmıştır.  

✦ Ayrıca dağınık yerleşme tipinin görülmesi de bölgenin dağlık olmasından kaynaklanır.

✦ Bölgenin en önemli ovaları  Kızılırmak’ın oluşturduğu Bafra ve Yeşilırmak’ın oluşturduğu Çarşamba Ovaları (del-
ta)‘dır.

✦ Bölgenin güneyinde dikkati çeken en önemli oluşum Kuzey Anadolu Fay hattıdır. Bu fay Marmara Bölge-
si’nden başlayarak Batı Karadeniz’de Bolu-Gerede-Çerkeş, Orta Karadeniz’de Kargı-Taşköprü üzerinden, 
Vezirköprü, Merzifon, Taşova, Ladik, Suluova, Turhal ve Zile’yi geçerek doğu Anadolu Bölgesine ulaşır. KAF 
üzerinde yer alan bu merkezlerin tümü tektonik çöküntü ovalarıdır. Orta Karadeniz’de yer alan Amasya, Tokat 
ve Niksar’da bu tip ovalardır.

Akarsu ve Gölleri  
✦ Bölgenin en önemli akarsuları, Çoruh ( Türkiye’nin en hızlı akışlı akarsuyudur), Yeşilırmak, Kızılırmak, Bartın 

(Üzerinde ulaşımın yapılabildiği tek akarsuyumuzdur) ve Yenice  (Filyos) çayları ile bir bölümü bölgede yer 
alan Sakarya’dır. 

✦ Kaynağını dağ sıralarının denize dönük yamaçlarından alan akarsular bol yağış ve eğim nedeniyle, gürdür. An-
cak küçük  dereler halindedir.  

✦ Bölgede göller sayıca az ve küçüktür. Başlıcaları; Tortum, Sera, Abant, Yedigöller, Uzungöl, Zinav ve Sülük 
Gölleri (heyelan set gölleri) ‘dir.

✦ Ayrıca Hasan Polat kan (Sarıyar), Altınkaya, Gökçekaya (Kızılırmak), Suat Uğurlu ve Hasan Uğurlu (Yeşilırmak)  
barajlarından da önemli ölçüde elektrik enerjisi üretilir.

İklim ve Bitki Örtüsü
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✦ Bölgede  Karadeniz iklim şartları etkilidir. İklimin belirgin özellikleri her mevsimin yağışlı olması, yıllık sıcaklık 
farkının az  olması ve yazların serin, kışların ise ılık geçmesidir.

✦ Türkiye’nin en fazla yağış alan bölgesi Karadeniz’dir. İl olarak Rize (2400 mm) en fazla yağış alan ilimizdir. 
Rize’nin fazla yağış almasında güneyindeki yüksek dağların hakim rüzgar yönüne dik olması etkilidir. Yıllık yağış 
miktarı 1500 mm kadardır. Bölge genelinde en fazla yağış Doğu Karadeniz’e, en az yağış ise Orta  Karadeniz’e 
düşmektedir (Samsun 653 mm). Ayrıca karasal iklimin gözlendiği iç kesimlerde ve Çoruh vadisinde yağış mik-
tarları oldukça düşüktür.

✦ Dağlar kıyı kesimin nemli havasının iç kısımlara geçmesini  engeller. Kıyı ile iç kesimler arasında önemli iklim 
farkları görülür (Bak; sayfa 65’deki şekil).

✦ Kıyıdan iç kesimlere doğru gidildikçe hem yağış oranı azalmakta, hem de karasallık nedeniyle sıcaklıklar düş-
mektedir. Karasal iklimin görüldüğü yerlerde yazlar sıcak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır (Gümüşhane-Bayburt).  

✦ Dağların yükselti ve doğrultusu nedeniyle Orta Karadeniz’de denizel iklimin yayılma alanı, Doğu ve Batı Karade-
niz’e oranla daha geniştir. 

✦ Doğu  Karadeniz’in kıyı kesiminde kış sıcaklık ortalamaları fazla düşmediğinden burada narenciye (turunçgiller) 
tarımı yapılabilmektedir.

✦ Bölgede dağların denize bakan yamaçları bol yağış aldığından gür ormanlarla kaplıdır. İç kısımlara gidildikçe 
soğuğa dayanıklı ağaç türleri ile bozkırlar bitki örtüsünü oluşturur. Kıyıdan yamaç boyunca yükseldikçe sıcak-
lığın düşmesine bağlı olarak bitki örtüsünün değiştiği görülür. Kıyıdan 800 metre yüksekliğe kadar olan alanda 
yayvan yapraklı ağaçlar, 800 - 1500 metre arasında karışık yapraklı, 1500-2000 metreye kadar olan alanda iğne 
yapraklı ağaçlar, 2000 metreden sonra ise dağ çayırları görülmektedir. 

✦ Kıyılardaki yağış miktarının fazla ve düzenli oluşuna bağlı olarak; akarsuların debileri de yüksektir. Tarımda su-
lamaya fazla gerek duyulmaz ve nadas tarımının en az görüldüğü bölgedir.

✦ Bölge ülkemizdeki en geniş orman alanlarına sahiptir. Fakat nem oranının yüksek olması nedeniyle orman yan-
gınlarına  rastlanmaz.

NÜFUS VE YERLEŞME
✦ Doğal koşullar nedeniyle nüfusun büyük bölümü kıyıda toplanmıştır. İç kısımlar kıyı şeridi kadar yoğun nüfuslu  

değildir. 

✦ Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının altındadır. 2000 yılı sayımına göre bölgede nüfus yoğunluğu km² ye 73 
kişidir. Fakat, özellikle kıyı kesimlerde nüfus yoğunluğu fazladır.

✦ Kıyı ovaları, maden ve endüstri bölgeleri yoğun nüfusludur. Bölgede doğal koşullar nedeniyle şehirleşme oranı 
düşüktür. Türkiye’de şehirleşme oranının en düşük olduğu bölgedir.

✦ Bölge nüfusunun  yaklaşık %70’i kırsal kesimde oturur. Türkiye genelinde en fazla kırsal nüfusa sahip bölge 
Karadeniz Bölgesi’dir. En önemli şehir merkezleri kıyı şeridindedir. Bunlar Samsun, Zonguldak ve Trabzon’dur. 
Bölgedeki  tarım alanlarının sınırlı oluşu,  hızlı nüfus artışı, endüstrinin gelişmemesi, açık deniz balıkçılığının ya-
pılamayışı, bölgeden diğer  bölgelere (özellikle Marmara’ya) yoğun göçlere neden olmaktadır. En fazla göç veren 
iller Artvin-Rize-Gümüşhane-Bayburt’tur.  

✦ Diğer bölümler göç verirken Batı Karadeniz göç almaktadır. Sebepleri: Ereğli-Zonguldak taşkömürü havzala-
rının varlığı, Karabük ve Ereğli’de demir -çelik endüstrisinin gelişmesidir. 

✦ Orta Karadeniz Bölümü dışında iç kesimler seyrek nüfusludur. Orta Karadeniz’de ise, küçük ovaların iç kesim-
lerde de yer alması nüfusun kıyı ile dengelenmesini sağlamıştır. 

✦ Bölgede  iç kesimlerde toplu, kıyıda dağınık yerleşme  görülür. Yurdumuzda  dağınık yerleşmenin en fazla görül-
düğü bölge Karadeniz Bölgesi, bölüm ise Doğu Karadeniz Bölümü’dür. Bu durum yağışın bol, arazinin engebeli 
olması ve tarım alanlarının dağınık olmasından kaynaklanır.
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TARIM  
✦ Her mevsim  yağış görülmesi bölgede yaz kuraklığı isteyen (buğday, arpa, yulaf, çavdar, mercimek, pamuk) 

ürünlerin yetişmesini önlemiştir. Bu nedenle kıyı kesimde tahılın yerini mısır almıştır.

✦ Kış mevsiminde  Doğu  Karadeniz’de kış ılıklığı fındık, çay, turunçgil, zeytin gibi ürünlerin yetişmesini kolaylaştır-
mıştır. İç bölgelerde yağış azlığı orman örtüsünün azlığına, tahıl ve şekerpancarı gibi ürünlerin öne çıkmasına yol 
açar. Bölgede çalışan nüfusun %70’i geçimini tarımdan sağlamaktadır. En verimli tarım arazileri kuzeye bakan 
yamaçlarda görülür.

✦ Bölgede tarım alanlarının az ve dağınık olması tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olmasını sağlamıştır.

✦ Yeryüzü şekillerinin engebeli olması nedeniyle tarım alanları oldukça sınırlanmıştır.

Bölgede  yetişen  başlıca tarım ürünleri şunlardır: 

Türkiye Denizlerinde Balıkçılık Oranları

Karadeniz……….% 80

Marmara……......% 14

Ege Denizi………% 11

Akdeniz…….…….% 5

Küçükbaş  hayvancılık bölgenin iç kesimlerindeki ovaların kenarlarında yaygındır.  

Arıcılık faaliyetleri de bölgede oldukça gelişmiştir. Özellikle Rize-Anzer yöresinin balları çok ünlüdür.Türkiye bal 
üretiminin % 30’unu bu bölge sağlar (2. sırada).
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Kenevir

%
Karadeniz Bölgesi’nin Tarım Ürünleri
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Fındık: Trabzon, Giresun ve Ordu başlıca üretim alanlarıdır. Türkiye toplam üretiminin % 85’i bölgeden karşılanır. 
Başlıca ihraç ürünleri arasında yer alır (Dünyada 1. sıradadır). Bunların dışında tüm kıyı kuşağında yetiştirilir. Kara-
deniz’i en iyi tanıtan üründür (Monokültür bitkisi). Türkiye’de 1. sırada yer alır.

Çay: Giresun’dan Gürcistan’a kadar olan kıyı şeridinde yetiştirilir. Rize çevresinde yoğunlaşır. Türkiye toplam çay 
üretiminin %100’ü bu bölgeden karşılanır. Doğal ekim alanı en dar olan ürünlerimizdendir. Türkiye’de 1. sırada yer 
alır.

Tütün: Daha çok Orta Karadeniz Bölümü’nde (Samsun, Amasya ve Tokat çevresi) yetiştirilir. Ayrıca Batı Karade-
niz’de Düzce dolaylarında da üretimi yapılır. Türkiye toplam tütün üretiminin %14’ü bölgeden karşılanır.

Mısır: Bütün kıyı boyunca yetiştirilir.Yazların yağışlı olması nedeniyle buğdayın yerini almıştır. Halkın temel tüketim 
maddesidir. Bölge Türkiye mısır üretiminin % 25’ini verir.

Elma: Bölgede Amasya başta olmak üzere Kastamonu ve Tokat çevresinde yetiştirilir.
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Şekerpancarı: Amasya, Tokat, Kastamonu çevresinde tarımı yapılmaktadır. İç kesimlerde yazların yağışlı geçme-
diği bölümlerde tarımı yapılır (%15 ile 2. sıradadır).

Keten-kenevir: Kastamonu başta olmak üzere Sinop, Zonguldak çevresinde tarımı gelişmiştir. Türkiye’de 1. sırada 
yer alır. Bölge ülkenin % 82’sini üretir.

Pirinç: Kastamonu, Tokat ve Amasya’da sulanabilen alanlarda yetiştirilir. Ülkede pirinç üretiminde %32’lik payla 2. 
sırada yer alır.

Soya Fasulyesi: Ordu- Giresun çevresinde tarımı yapılmaktadır. Daha çok Orta Karadeniz’de yoğunlaşmıştır.

Zeytin: Soğuktan korunmuş Çoruh vadi oluğunda ( Artvin -Yusufeli) tarımı yapılır.

Turunçgiller: Kış ılıklığı sebebiyle Rize çevresinde tarımı yapılır.

Kivi: Son yıllarda Rize ve Trabzon çevresinde tarımı yapılmaya başlamıştır.

Fasulye: Bölgenin önemli ürünlerindendir. Bölgenin hemen hemen her bölümünde yetiştirilir. Ülkenin üretiminin % 
20 ‘sini verir.

HAYVANCILIK
✦ Bölgede hayvancılık faaliyeti önemli bir ekonomik etkinliktir. Kıyı kesiminde bitki örtüsünün gür olması, yüksek 

dağ çayırlarının bulunması, arazinin engebeli olması ve nemli iklim nedeniyle büyükbaş hayvancılık yapılır.

✦ Bölgenin kuzeyindeki Karadeniz, balık potansiyeli bakımından  zengindir. Türkiye balık üretiminin yaklaşık 
% 80’i Karadeniz’den karşılanır. Son  yıllarda aşırı avlanma ve denizin kirlenmesi nedeniyle balık üretiminde 
düşme görülmüştür. Karadeniz’de 200 m’den daha derinlerde zehirli gazlar sebebiyle canlı hayatı yoktur.

YERALTI ZENGİNLİKLERİ
Taşkömürü  : Ereğli - Zonguldak havzasından çıkarılan taşkömürü Türkiye’nin tek taşkömürü üretim alanıdır. Önemli 
bir kısmı demir-çelik üretiminde enerji kaynağı olarak  kullanılır. Ayrıca Çatalağzı Termik Santralinde de taşkömürü 
kullanılmaktadır (Zonguldak). Taşkömürünün %100’ü bu bölgeden sağlanır.

Bakır : Murgul (Artvin), Küre (Kastamonu)’de çıkarılmaktadır. Türkiye bakır üretiminin yarısı bu bölgeden sağlanır. 
Bakır üretiminde 1. sırada yer alır.

Linyit : Merzifon , Çeltek (Amasya) ve Havza (Samsun) çevresinden çıkarılmaktadır.  

Manganez: Demirin sertleştirilmesinde kullanılır. Zonguldak-Ereğli ve Artvin-Borçka çevresinde çıkarılır.  

ENDÜSTRİ
Karadeniz Bölgesi’nin Türkiye ekonomisine en önemli katkısı maden çıkarma ve işleme alanındadır. Doğu ve Orta 
Karadeniz’in ülke ekonomisine en önemli katkısı ise daha çok tarım alanındadır.

Demir-çelik Endüstrisi : Divriği (Sivas)’den çıkarılan demir cevheri, Karabük ve Ereğli’deki fabrikalarda işlenir.

Bakır Endüstrisi : Murgul (Artvin)’daki bakır cevheri, burada kurulan bakır fabrikasında işlenir. Küre (Kastamo-
nu)’de çıkarılan bakırlar ise Samsun bakır işletmelerinde işlenir  (Nedeni, Samsun’un iç kesimlere olan bağlantısının 
kolay sağlanmasıdır).

Şeker : Karadeniz Bölgesi’nde üretilen şekerpancarı Turhal (Tokat), Suluova      (Amasya) ve Kastamonu şeker 
fabrikalarında işlenir.

Tütün : Karadeniz’in, özellikle Orta Karadeniz Bölümü’nün tütünleri, Samsun ve Tokat’taki sigara fabrikalarında 
işlenir.

Fındık İşleme  Endüstrisi : Giresun çevresinde gelişmiştir.

Çay Endüstrisi : Rize ve çevresinde toplanmıştır.
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Kağıt Endüstrisi : Aksu (Giresun), Çaycuma (Zonguldak) ve Taşköprü (Kastamonu) da bulunmaktadır. Bölge Tür-
kiye kağıt ihtiyacının karşılanmasında, önemli bir yere sahiptir.
Kereste-Tomruk Endüstrisi:   En fazla Batı Karadeniz Bölümü’nde gelişmiştir ( Sinop, Bartın, Zonguldak, Bolu, 
Düzce ve Kastamonu çevresinde).
✦ Bölge, maden kömürü, bakır, orman ve deniz ürünleri, çay, fındık, tütün, demir - çelik, keten - kenevir, pirinç, 

soya fasulyesi bakımından ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlar.  
✦ Yer şekillerinin ulaşımı engellemesi, doğal limanlardan yoksun olması, ana ulaşım yollarına sapa kalması Kara-

deniz Bölgesi’nin gelişimini yavaşlatmıştır.

TURİZM
✦ Karadeniz  Bölgesi’nin turizm potansiyellerinin başında  doğal güzellikler gelir. Karadeniz kıyıları çok çeşitli 

bitki ve ağaçlar ile bunların oluşturduğu manzaralara sahiptir. Yaylacılık faaliyetleri son yıllarda gelişen turizm  
faaliyetlerinden biridir. Bolu Kartalkaya’da  ve Ilgaz Dağları’nda kış turizmi yaygındır. Abant Gölü ile Yedigöller 
çevresindeki sayfiye yerleri, Bolu, Düzce, Kızılcahamam  kaplıcaları, Amasra, Cide, Sinop, Trabzon (Sümela 
Manastırı) ve Amasya’da  (Kral  mezarları) yer alan tarihi eserler Karadeniz Bölgesi’nin turizm potansiyellerini 
oluşturur.

✦ Çoruh nehrinde rafting yapılmaktadır.
✦ Her mevsim yağışlı olmasından dolayı deniz turizmi gelişmemiştir.

Bölümleri

1.  Doğu Karadeniz Bölümü  
✦ Gürcistan sınırından başlayarak Ordu’nun doğusundaki Melet çayına kadar  uzanır. Karadeniz’in en dağlık ve 

yükseltisinin en fazla olduğu bölümüdür. 
✦ En fazla yağış alan, kıyı ile iç kesim arasında farklılığın en fazla olduğu bölümdür.
✦ Heyelan olayının en fazla olduğu bölümdür.   
✦ Tarımda makinalaşmanın en az geliştiği bölümdür.
✦ Kırsal nüfusun ve dağınık yerleşme şeklinin  en fazla olduğu bölümdür.
✦ Bölümün  en gelişmiş kentleri Rize ve Trabzon’dur. Doğu  Karadeniz’in Türkiye ekonomisine en önemli katkıları 

tarım alanındadır.
✦ Ülkemizde en fazla göç veren bölümdür.
✦ Çay ve fındık en önemli tarımsal ürünlerdir. 

2. Orta Karadeniz Bölümü  
✦ Melet çayından Sinop’un doğusuna kadar uzanır. Doğu Karadeniz Bölümü’ne göre güneye daha fazla sokularak 

Tokat ve Çorum  illerinin büyük bölümleri ile Amasya ilinin tamamını içine alır.
✦ Yer şekilleri Doğu ve Batı Karadeniz’e oranla daha sadedir. Dağların yükseltisi azalmış ve dağlar içeriye çekilmiş 

durumdadır. Bunun sonucunda tarım alanları ve ulaşım çok gelişmiştir. En gelişmiş şehri Samsun’dur.  
✦ Bölgenin en az yağış alan, kıyı ile iç kesim arasında farklılığın en az olduğu bölümdür.
✦ Türkiye ekonomisine katkısı daha çok tarım alanındadır.
✦ Tütün, şekerpancarı, pirinç en önemli tarım ürünleridir. 

3. Batı Karadeniz Bölümü  
✦ Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp, Adapazarı ve Bilecik’in doğusuna kadar uzanır. Bölüm genel 

olarak dağlıktır.
✦ En gelişmiş şehri Zonguldak’tır. Orman ürünleri ve ormancılık önemli gelir kaynağıdır. Bolu ve Düzce çevresinde 

çok sayıda kereste fabrikası bulunmaktadır. Zonguldak çevresi maden çıkarımı, Ereğli -Karabük çevresi maden 
işletmeleri ile Türkiye ekonomisine önemli katkıda bulunur.  

✦ Batı Karadeniz’in en önemli katkısı ise maden çıkarma ve işleme alanındadır.
✦ Fındık ve keten-kenevir önemli tarım ürünleridir.
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Karadeniz Bölgesi

BÖLÜM DAĞLAR OVALAR TARIM MADENLER SANAYİ

D
O

Ğ
U

Giresun   Mısır Bakır-Murgul Çay Fab.

Çimen   Çay Manganez-Artvin (Borçka) Aksu-Kağıt

Kop   Fındık   Fiskobirlik-Fındık

Mescit   Soya Fasulyesi   Bakır İşletmeleri

Yalnızçam   Turunçgil    

Rize        

O
RT

A

Canik Bafra Mısır Linyit-Merzifon-Havza-Çeltek
Samsun Bakır İşlet-
meleri

  Çarşamba Buğday  
Sigara-Samsun-To-
kat

  Amasya Tütün   Şeker Fab.

  Tokat Ş.Pancarı    

  Turhal Pirinç    

  Zile Soya Fasulyesi    

  Erbaa      

  Ladik      

  Merzifon      

BA
TI

Köroğlu Bolu Mısır Taşkömürü-Zonguldak
Termik Santral-Ça-
talağzı

Ilgaz Düzce Pirinç Bakır-Küre
Demir-Çelik-Ka-
rabük

Küre Tosya Ş. Pancarı   Kereste

  Taşköprü Keten Kenevir  
Kağıt-Taşköp-
rü-Çaycuma

  Kastamonu Tütün   Cam-Sinop

    Fındık   Tavuk-Bolu

Karadeniz Bölgesinin Genel Özellikleri
– Çay, fındık, keten-kenevir üretiminde birinci sıradadır.
– Ormanların kapladığı alan bakımından birinci sıradadır.
– Üretiminde birinci sıradadır.
– Heyelan sayısında birinci sıradadır.
– En fazla yağış alan bölgedir.
– En fazla dağınık yerleşmenin gözlendiği bölgedir.
– En düşük kentleşme oranına sahiptir.
– En hızlı akarsu (Çoruh) bölgede yer alır.
– Üzerinde taşımacılık yapılan tek akarsu Bartın Çayıdır.
– Taşkömürü, bakır, demir-çelik, manganez üretiminde birinci sıradadır.
– Güneşli gün sayısı en az olan bölgedir.
– Yağış rejimi düzenli olan tek bölgedir.
– Deniz turizmi en kısa süren bölgedir.
– Nadas alanlarının en dar olduğu bölgedir.
– Balıkçılığın en gelişmiş olduğu bölgedir.



112

KPSS Türkiye Coğrafyası

 

EGE BÖLGESİ
COĞRAFİ KONUMU 

Yurdumuzun batısında yer alan, yüzölçümü bakımından 5. bölgemizdir. Kuzeyinde Marmara, doğusunda İç Anado-
lu ve güneyinde Akdeniz Bölgeleri vardır. Batısında ise ismini aldığı Ege Denizi bulunmaktadır.

YER ŞEKİLLERİ

✦ Bölgedeki yer şekillerinin bir kısmı yer kabuğu hareketleri ile oluşan (Orojenez-Dağ oluşumu) kırılmalarla mey-
dana gelmiştir. Kırılma yerlerinde yükselen yerler Horst (dağ), çöken yerler de Grabenleri (çöküntü ovası) 
oluşturmuştur. Horst ve graben oluşumunun en fazla olduğu bölgemizdir. 

Horstlar; Kaz D.,Madra D., Yunt D., Bozdağlar, Aydın Dağları ve Menteşe Dağlarıdır. 

Grabenler; Edremit, Bakırçay, Gediz, K.Menderes ve B.Menderes oluklarıdır.

✦ Grabenler kuzey ve güneyden faylarca sınırlandırılmıştır. Bu nedenle bölgede sık sık depremler yaşanmaktadır. 
Fayların diğer bir etkisi de Ege bölgesi’nde sıcak su kaynaklarının oldukça fazla olmasıdır.

✦ Bölgenin batısında dağlar kıyıya dik uzanmaktadır. Dağların kıyıya dik uzanmasının sonuçları; 

 - Girinti-çıkıntı fazladır. Bir çok koy-körfez ve yarımada oluşmuştur. Körfezler; Edremit, Dikili, Çandarlı, İzmir, 
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Kuşadası, Güllük ve Gökova’dır. Yarımadalar ise Urla, Datça ve Bodrum yarımadalarıdır.

 - İç kesimlere ulaşım kolaydır. Limanların hinterlandı (ard bölgesi) geniştir. Yani geniş alanları etkisi altına almıştır. 

 - Deniz etkisi iç kesimlere kadar sokulabilir. 

  - Enine kıyı tipi yaygındır. 

  - Kıta sahanlığı (kıyıdan 200 m derinliğe kadar olan deniz) geniştir. 

✦ Bölgenin güney batısında(Menteşe yöresinde) dağların uzanışı değişmiştir. Dağlar burada K.batı-G.Doğu yön-
lüdür. Bu kıyılarda akarsu vadilerinin deniz suları altında kalması sonucu oluşan kıyı tipine Ria tipi kıyılar denir. 

✦ Manisa- Kula çevresinde volkanizma ile oluşmuş küçük koniler vardır. 

✦ İç kesimlerde yükselti artmakta ve dağların doğrultusu değişmektedir. Burada en önemli yüksek düzlük Yazılı 
Kaya Platosu’dur. Bölümde Murat-Şaphane-Eğrigöz ve Demirci Dağları yer  alır.

AKARSU VE GÖLLERİ
✦ Bölgenin başlıca akarsuları çöküntü ovalarını geçerek Ege Denizi’ne dökülen Bakırçay, Gediz, Küçük ve Bü-

yük Menderes akarsularıdır. Yatak eğimleri az olduğundan akarsularda menderes olayının en fazla görül-
düğü bölgemizdir. Döküldükleri denizde alüvyonları biriktirmek suretiyle delta ovaları oluşturmaktadırlar. Bu 
bakımdan çöküntülerle oluşmuş olan grabenler akarsular tarafından doldurularak delta ovalarına dönüştürül-
müştür. Delta oluşum süreci çok hızlı olduğundan önceleri liman kenti olan tarihi Milet ve Efes liman kentleri 
bugün iç kesimde kalmıştır. 

✦ Başlıca gölleri Marmara ve Bafa (Çamiçi) gölleridir. Bu göller oluşum bakımından alüvyon set gölüne örnektir. 
Bölgede ayrıca Gediz’de Demirköprü, B.Menderes üzerinde Kemer ve Adıgüzel baraj gölleri vardır. 

UYARI : İzmir Körfezi’nin alüvyonlarla dolmasını önlemek amacıyla Gediz Nehri’nin yatağı Osmanlı dönemin-
de kuzeye alınmıştır.

İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ 
✦ Bölgenin batısında iç kesimlere kadar etkili olan iklim Akdeniz İklimidir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve 

yağışlıdır. 

✦ En sıcak ay ortalaması 27-28°C , en soğuk ay ortalaması 8-10 °C dir.  Yıllık ortalama sıcaklık 17-18°C dir. 

✦ Kar yağışı ve don olayı çok ender görülür. 

✦ En fazla yağış kışın, en az yağış yazın düşer. 

✦ Kışın görülen yağışlar cephesel kökenlidir. 

✦ Yıllık yağış miktarı yükseltiye göre değişir. Ortalama 600 mm olan yağış miktarı, Menteşe Yöresinde1000-1200 
mm civarındadır. 

✦ Bitki örtüsü maki dediğimiz bodur bitki topluluğudur. Maki; mersin, defne, kocayemiş, zeytin, zakkum, keçi-
boynuzu, kermez meşesi vb. bitkilerden oluşur. Yüksek yerlerde ormanlar vardır (kızılçam ormanları) . 

✦ Bölgede Akdeniz iklimi güneyden kuzeye doğru enlemin, batıdan doğuya doğru da yükseltinin etkisiyle bozulur. 

✦ İç kesimlere doğru gidildikçe yükseltinin artması ve deniz etkisinden uzaklaşma sebebiyle karasal iklime geçilir. 
Bu sebeple iç kesimlerde kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer. Bitki örtüsü bozkırdır. Yükseklerde yer yer meşe 
ormanları vardır. 

NÜFUS VE YERLEŞME 
✦ Ege bölgesi 8,9 milyon nüfusuyla İç Anadolu Bölgesi’nden sonra üçüncü sırada yer alır. Ege bölgesinde km²’ye 

100 kişi düşmektedir.
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✦ Marmara Bölgesi’nden sonra en fazla göç alan bölgemizdir.  Göçlerle bölge nüfusu sürekli artmaktadır. 

✦ Yaz döneminde bölgenin batısında turizm ve tarım işçi göçünden dolayı da mevsimlik  nüfus artışı görülür. 

✦ Nüfus genelde bölgenin batısındaki çöküntü ovaları kenarında toplanmıştır.  İç kesimlerde nüfus seyrektir. Se-
bebi iklimin karasal olması, sanayinin gelişmemesidir. 

✦ Kıyıda Menteşe yöresi yer şekillerinin engebeli olmasından dolayı seyrek nüfuslanmıştır. Menteşe yöresi bölge-
nin en seyrek nüfuslu sahasıdır.

EKONOMİK FAALİYETLER 

TARIM
Bölgenin batısında bulunan verimli tarım alanlarında iklim şartları da elverişli olduğu için ticari tarım ürün çeşitliliği 
fazladır. Ege bölgesinin birinci sırada olduğu ürünler ZÜHTİ (zeytin, üzüm, haşhaş, tütün, incir) ile adlandırılır. Ye-
tiştirilen ürünler;

80

90

Zeytin Üzüm Haşhaş Tütün İncir Pamuk Turunçgil Susam

% Ege Bölgesi’nin Tarım Ürünleri
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✦ Zeytin (%58): Bölgenin batısındaki çöküntü ovaları ve kenarlarında tarımı yapılabilmektedir. En fazla Edre-
mit-Ayvalık-Burhaniye çevresinde yoğunluk kazanmıştır.

✦ Üzüm (%40): Manisa, İzmir ve Denizli çevresinde üretilen çekirdeksiz üzümler kurutulmaktadır. Önemli ihracat 
ürünümüzdür.

✦ Haşhaş (%83): Devlet kontrolünde Afyon başta olmak üzere , Uşak, Kütahya, Denizli ve son olarak ta Mani-
sa’nın bazı ilçelerinde tarımı yapılmaktadır.                         

✦ Tütün (%48): Bölgenin batısında Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli çevrelerinde tarımı gelişmiştir.                                  

✦ İncir (%82): En fazla Aydın çevresinde (B.ve K.Menderes ovalarında) tarımı yapılmaktadır.

✦ Pamuk (%31): Bölgenin batısındaki bütün çöküntü ovalarında tarımı yapılmaktadır.                       

✦ Turunçgiller (%11): Bölgenin batısında İzmir’e kadar olan güney kıyılarında tarımı yapılır. Ayrıca iç kesimlere 
kadar (150-200 km) da sokulabilmektedir. Sebebi dağların denize dik olmasıdır. Yetişme şartları uygun olmasına 
rağmen daha fazla gelir getiren ürünler bulunduğundan fazla üretilmez.

✦ Sebze (%20): Bölgenin batısında kışların ılık geçmesinden dolayı seracılık faaliyetleri ile sebze üretimi bütün yıl 
yapılabilmektedir.

✦ Susam (%24): Batıdaki çöküntü ovalarında tarımı yapılabilmektedir.                      

✦ Buğday (%9): Bölgenin her yerinde buğday yetiştirilebilmektedir. Ancak daha çok İç Batı Anadolu Bölümü’nde 
tarımı gelişmiştir.     

✦ Arpa (%13): Tarımı daha çok iç kesimlerde gelişmiştir.                            
✦ Ş.Pancarı (%9): Afyon , Uşak, Kütahya çevresinde tarımı gelişmiştir. 
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HAYVANCILIK 
Büyük kentler çevresinde (İzmir-Manisa-Denizli) kümes hayvancılığı, Muğla, Aydın, İzmir, Manisa çevresinde arıcılık 
(Türkiye üretiminde 1. sırada), kıyılarda balıkçılık (Bodrum-Marmaris kıyılarında sünger avcılığı da yapılır), Men-
teşe yöresinde kıl keçisi yetiştiriciliği gelişmiştir. Ayrıca şeker fabrikaları ile büyük kentler çevresinde büyük baş 
hayvancılık, iç kesimlerde de koyun yetiştiriciliği gelişmiştir. 

MADENLER 
✦ Linyit: Türkiye’de en fazla linyitin çıkarıldığı ve en kaliteli linyitlerin bulunduğu bölgemizdir. Linyit yatakları fazla 

olduğu için termik santraller de fazladır. Bölgede Linyit; Manisa (Soma), Aydın, Muğla (Yatağan), Kütahya (Tav-
şanlı,Tunçbilek, Seyit Ömer, Değirmisaz) ve Denizli çevresinde çıkarılmaktadır.     

✦ Demir:Edremit (Kaz Dağı) çevresinde çıkarılır.

✦ Bor: Kütahya-Emet                

✦ Civa: İzmir (Ödemiş-Karaburun-Çeşme), Uşak (Eşme)                                                  

✦ Tuz: İzmir-Çamaltı Tuzlası                    

✦ Mermer: Afyon, Kütahya, Manisa çevresi  

✦ Krom: Kütahya, Muğla çevresi.   

✦ Zımparataşı: İzmir-Aydın-Muğla çevresi  

✦ Altın:  Bergama-İzmir 

SANAYİ 
Marmara Bölgesi’nden sonra sanayinin en fazla geliştiği bölgemizdir. 

✦ Dokuma: Denizli, Aydın (Nazilli), İzmir, Manisa .

✦ Petro-kimya: İzmir-Aliağa                    

✦ Deri-Kösele: İzmir, Manisa, Uşak           

✦ Şeker: Afyon, Uşak, Kütahya                    

✦ Çini-porselen: Kütahya   

✦ Çimento: İzmir, Denizli, Afyon    

✦ Gübre: Kütahya ,İzmir           

✦ Termik santral: Muğla (Yatağan-Gökova), Manisa-Soma, Kütahya( Tunçbilek-Seyitömer)

✦ Jeotermal enerji santrali: Denizli-Sarayköy

✦ Halı-Kilim: Manisa (Kula,Demirci, Gördes), Kütahya (Simav), Muğla-Milas, Denizli-Tavas.

✦ Kağıt: Afyon-Çay, İzmir   

✦ Otomotiv: İzmir

✦ Elektronik eşya: İzmir, Manisa, Aydın-Nazilli, Denizli,     

✦ Mobilya: İzmir-Karabağlar

✦ Deterjan: İzmir, Manisa 

✦ İlaç: İzmir  

✦ Sigara: İzmir, Manisa-Akhisar (Açılmayı bekliyor) 

✦ Seramik: Kütahya , Manisa (Turgutlu-Akhisar)  
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TURİZM 
✦ Marmara Bölgesi’nden sonra turizmin en fazla geliştiği bölgemizdir. En fazla gelişen turizm etkinliği deniz turiz-

midir. Deniz turizminin geliştiği başlıca merkezler şunlardır;

 – Çeşme

 – Kuşadası

 – Bodrum

 – Marmaris 

✦ Bölge tarihi eserler bakımından da zengindir. Efes, Meryemana, Bergama, Bodrum, Sart, Milet, Pamukkale 
(Hieropolis), Çavdarhisar bölgedeki başlıca antik kentlerdir. 

✦ Pamukkale travertenleri ile önemli turizm kentimizdir. Sağlık turizmi (Balçova,Çeşme, Pamukkale, Karahayıt, 
Eynal) ve milli parklar (Dilek Yarımadası, Spil Dağı) diğer turizm kaynaklarıdır.   

Bölümleri 
Asıl Ege (Kıyı) Bölümü 

✦ Çöküntü ovalarının son bulduğu kesime kadar devam eder. Önemli yerleşim birimleri; İzmir, Manisa, Denizli, 
Aydın ve Muğla’dır.               

✦ Akdeniz iklimi görülür.                               

✦ Verimli tarım alanları geniş alan kaplar. Ticari tarım ürün çeşidi fazladır.                      

✦ Sanayi ve ticaret gelişmiştir. Ticaretin gelişmesinde her yıl İzmir’de düzenlenen uluslararası fuarın da etkisi var-
dır.                             

✦ Türkiye’nin en büyük ihracat limanı olan İzmir Limanı bu bölümdedir. İzmir Limanının gelişmesinde; hinterlandı-
nın geniş olması (iç kesimlerle bağlantısının iyi olması) ve çevresindeki tarım alanlarında  ticari tarım ürünlerinin 
yetişmesi etkili olmuştur.              

✦ Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının üstündedir.                                                

✦ İlk demiryolu Aydın-İzmir arasında yapılmıştır. Bugün Muğla hariç bütün illerinden demiryolu geçmektedir. De-
miryolu ağının en gelişmiş olduğu bölgedir.                                      

✦ Türkiye’nin tek jeotermal enerji santralı Denizli–Sarayköy’dedir.                                        

✦ İlk dokuma fabrikamız Aydın-Nazilli’de açılmıştır.                                            

✦ Türkiye ekonomisine daha çok tarım, sanayi ve turizm yönüyle katkı sağlar.   

İçbatı Anadolu Bölümü 
✦ Afyon, Uşak ve Kütahya’yı içine alan bölümdür.

✦ Karasal iklim etkilidir. Tarım ürün çeşidi azdır. Başlıca tarım ürünleri buğday, arpa, ş.pancarı ve haşhaştır.   

✦ Sanayi gelişmemiştir. 

✦ Nüfus seyrektir. 

✦ Ekonomimize katkısı daha çok tarım ve hayvancılıktır.   
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Ege Bölgesi

BÖLÜM DAĞLAR OVALAR TARIM MADENLER SANAYİ

AS
IL

 E
G

E

Kaz Gediz Zeytin Linyit-Yatağan-Soma
Aliağa Petrol 
Rafinerisi (İzmir)

Madra Bakırçay Üzüm Civa-Ödemiş(İzmir) Sigara

Yunt B.Menderes İncir Krom-Menteşe Yöresi Dokuma

Bozdağlar K.Menderes Tütün Tuz-İzmir Çamaltı Tuzlası

Beyaz Eşya 

Zeytinyağı

Kimya

Aydın 
Dağları Manisa Mısır

Jeotermal 
Enerji-Sarayköy-Denizli Otomotiv

MenteşeD. Aydın
Sebze-
meyve Altın-Bergama

Termik santral-Soma-
Yatağan

  Nazilli Turunçgil    

İÇ
 B

AT
I  

AN
AD

O
LU

Murat Afyon Haşhaş
Linyit-Tavşanlı-Seyitömer 
Tunçbilek-Değirmisaz

Afyon-Kağıt-Azot-
Çimento

Eğrigöz Kütahya Buğday Mermer-Afyon
Şeker (Bölüm genelin-
de)

Sandıklı   Arpa Krom-Kütahya
Halı-Uşak-Gördes-
Kula-Simav

Emir   Ş.Pancarı   Çini-Seramik-Kütahya

       
Termik Santral-
Tunçbilek-Seyitömer

Ege Bölgesinin Ayırt Edici Özellikleri
- En fazla yetişen ürünler ZÜHTİ (Zeytin-Üzüm-Haşhaş-Tütün-İncir) ile belirtilir.
- Kıyı uzunluğu en fazla olan bölgedir.
- Deniz etkisinin iç bölgelere en fazla sokulduğu bölgedir.
- En fazla doğal liman bulunan bölgedir.
- En fazla delta ovası bulunan bölgedir.
- Sıcak su kaynakları ve jeotermal enerji bakımından ilk sıradadır.
- Linyit üretiminin en fazla olduğu bölgedir.
- Termik enerji bakımından birinci sırada olan bölgedir.
- Hinterlandı en geniş olan limanımız bu bölgededir (İzmir).
- Gelişmişlik düzeyi bakımından Marmara’dan sonra 2. sırada yer alır.
- Demiryolu ağı en gelişmiş bölgemizdir.
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- En fazla doğal liman bulunan bölgedir.

- En fazla delta ovası bulunan bölgedir.

- Sıcak su kaynakları ve jeotermal enerji bakımından ilk sıradadır.

- Linyit üretiminin en fazla olduğu bölgedir.

- Termik enerji bakımından birinci sırada olan bölgedir.

- Hinterlandı en geniş olan limanımız bu bölgededir (İzmir).

- Gelişmişlik düzeyi bakımından Marmara’dan sonra 2. sırada yer alır.

- Demiryolu ağı en gelişmiş bölgemizdir.

AKDENİZ BÖLGESİ
COĞRAFİ KONUMU

Yurdumuzun güneyinde Akdeniz kıyıları boyunca uzanan, alan bakımından 4. bölgemizdir.

YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ
✦ Bölgenin büyük bir kısmı Toros Dağları ve yüksek platolarla kaplıdır. Genel olarak engebeli ve dağlıktır. Toroslar, 

III. Jeolojik zamanda oluşmuş Alp – Himalaya sistemine bağlı genç kıvrım dağlarıdır. Batı ve Orta Toroslar bölge 
içinde yer alır.

✦ Batı Toroslar Antalya Körfezi’nin her iki yanında da yer alır. Bey Dağları, Çiçekbaba ve Barla Dağları Antalya 
Körfezi’nin batısında, güneybatı - kuzeydoğu yönünde uzanırlar. Sultan, Dedegöl ve Geyik Dağları Antalya 
Körfezi’nin doğusunda kuzeybatı - güneydoğu yönlü uzanır.

✦ Anamur Burnu’nun kuzeyinden başlayan Orta Toroslar, güneybatı - kuzeydoğu yönlü uzanan üç kütleden oluşur. 
Bunlar, Bolkar Dağları, Aladağlar, Tahtalı Dağları ve Binboğa Dağları’dır. Akdeniz Bölgesi’nde Toroslar’dan 
başka Hatay - K. Maraş istikametinde uzanan dağların oluşturduğu bir dış sıra halinde Nur (Amanos) 
Dağları uzanır. Amanos Dağları Horst karakterindedir.

✦ Dağların kıyıya paralel uzanması sonuçları; 

–  Boyuna kıyı tipi gözlenir. Dalga aşındırmasının fazla olmasına ve kıyılarda yalıyarların (falezlerin) çokluğuna 
neden olmuştur.

–  Dağlar kıyıdan itibaren yükseldiği ve kıyıya paralel olduğu için iç kısımlarla ulaşım ancak bazı geçitlerle sağ-
lanabilmektedir.

–  Bölgedeki başlıca geçitler şunlardır: Göller Yöresi’ni Antalya’ya bağlayan Çubuk Geçidi, İç Anadolu’yu Si-
lifke’ye bağlayan Sertavul Geçidi, Amik Ovası’nı İskenderun’a, hatta Suriye’ye bağlayan Belen Geçidi ve 
Çukurova’yı İç Anadolu’ya bağlayan Gülek Geçidi’dir.

–  Dağların denize dönük yamaçlarında yamaç yağışları gözlenir.

–  Kıyı ile iç kesimler arasında iklim-bitki örtüsü-tarım ürünleri-hayvancılık-nüfus yoğunluğu konularında önemli 
ölçüde farklıdır.
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✦ Akdeniz Bölgesi’nde yer yer plato alanları bulunur. Bunlardan biri Antalya Körfezi’nin batısındaki Teke Platosu, 
diğeri de Anamur Burnu’nun gerisindeki Taşeli Plâtosu’dur. Antalya Körfezi’nin batısındaki dağlarla ve pla-
tolarla kaplı karstik arazi “Teke Yöresi” olarak adlandırılır. Teke Yöresi ve Taşeli Platosu bölgenin en tenha 
yerleridir.  

✦ Bu bölgedeki ovalar çöküntü alanlarında alüvyonların yığılması ile oluşmuş birikim alanlarıdır. Bu birikim alanla-
rından en önemlileri Çukurova delta ovası ile Hatay çukurluğundaki Amik Ovası’dır. Çukurova ülkemizin en 
büyük delta ovasıdır. Göksu ırmağının denize ulaştığı kesimde küçük bir delta ovası olan Silifke yer alır. Akdeniz 
Bölgesi’nin batısında da kıyıda Antalya Ovası ile Göller yöresinin küçük çöküntü ovaları bulunmaktadır. Dalaman 
ve Eşen Çaylarının denize döküldüğü kısımlarda küçük delta ovaları yer alır.

✦ Akdeniz Bölgesi genel olarak engebeli ve dağlıktır. Bölgenin  %  80’ini kıyıya paralel uzanan Toros Dağları ile 
yüksek platolar oluşturur. Bu durum, bölgede  nüfus dağılışını, kara ulaşımını, bitki örtüsünü, turizm çeşitliliğini 
çok etkiler. Sanayi ürünleri çeşitliliği ise bu durumdan en az etkilenir.

✦ Türkiye’de karstik yapının yaygın olduğu yerlerde yağışın fazla olmasına karşın yeraltına sızmanın çok olması, 
yerüstü sularının zayıf olmasına yol açar. Bu nedenle de bu alanlarda nüfus yoğunluğu azdır.

✦ Karstik arazilerin yaygın olmasının sonuçları:

–  Karstik plato ve ovalar (polye) yaygındır. Polye ovaları TAKKE ile nitelendirilir (Tefenni, Acıpayam, Ketsel, 
Korkuteli, Elmalı). Ayrıca Çeltikçi, Gembos ve Akseki polyeleri de önemlidir.

–  Terra-rossa (kırmızı Akdeniz toprağı) yaygındır.

–  Yüzeyde su  olmadığından sulama sorunu yoğun olarak yaşanır.

–  Karstik şekiller yaygındır (Dolin, uvala, kanyon vadi, obruk, mağaralar). Bu yeryüzü şekilleri turistik öneme 
sahiptir.

UYARI : Antalya Ovası bir delta değildir. Bölgenin diğer ovalarıyla karıştırılmaması gerekir.

✦ Antalya, Kaş-Fenike ilçeleri arasında Dalmaçya tipi kıyılar gözlenir.

AKARSU ve GÖLLER
✦ Bölgedeki akarsular düzensiz  rejime sahiptirler. Akarsu  rejiminin düzensiz olmasında çeşitli faktörlerin etkisi 

vardır. Bunlar; bölgede etkili olan Akdeniz ikliminde yağışların  çoğu kış aylarında görülür. Yaz ayları ise çok 
sıcak ve kurak geçer. Bunun  sonucu  olarak akarsular kışın kabarır, yazın ise kuruyacak seviyeye gelir. 

✦ Bölgede  karstik yeryüzü şekillerinin geniş yer  tuttuğu görülür. Bunun sonucu olarak, yağışlı mevsimlerde suyun 
bir kısmı yer altına sızarak akarsuların fazla kabarmasını önler. Yazın ise yeraltı suyunun akarsuya karışarak su 
seviyesinin alçalmasını az da olsa engellediği görülür. Ülkemizde rejimi en düzenli akarsu Manavgat Çayı’dır. 
Bunun temel nedeni bu akarsuyun tamamen karstik kaynaklardan beslenmekte olmasıdır.

✦ Bölgenin en önemli akarsuları, Asi, Seyhan, Ceyhan, Göksu, Manavgat, Köprüçay, Aksu ve Dalaman çayıdır.

✦ Bölge göl bakımından zengindir. Batısında tektonik ve  karstik etkenlerle oluşan göllerin yer aldığı Göller Yöresi 
bulunmaktadır. Beyşehir, Eğirdir, Burdur, Acıgöl, Suğla, Söğüt, Salda, Elmalı ve Kovada  gölleri bulunur.

✦ Eğirdir ve Beyşehir Gölleri’nin suları tatlıdır. Bunun nedeni fazla sularını yer altından Akdeniz’e boşaltmasıdır. 
Bu göllerden Suğla Gölü, zaman  zaman kuruyacak derecede su kaybına uğrar.

✦ Bölgede yer alan Ketsel, Salda ve Avlan gölleri karstik göllerdir. Göller yöresinin diğer gölleri ise Tektono-
karstik göllerdir (oluşumunda tektonizmanın (çökmenin) etkisi daha fazla). 

✦ Doğuda  Hatay yöresindeki Amik Gölü de, Asi nehrinin taşkınlarının bataklık şeklinde olduğu bir göldür. Bu  alan 
akarsuların getirdiği alüvyonlarla büyük ölçüde dolmuştur
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✦ Seyhan-Seyhan, Ceyhan-Aslantaş, Manavgat-Oymapınar barajları Akdeniz Bölgesi’nde yer alır.

İKLİM ve BİTKİ ÖRTÜSÜ
✦ Bölgede karakteristik Akdeniz iklimi görülür. Yazlar sıcak ve  kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. Yıllık sıcaklık ortala-

ması 18°C’dir. Ocak ayı sıcaklık ortalamaları 10°C, Temmuz ayı sıcaklık ortalamaları ise 28°C’dir. Kıyıda yıllık 
yağış miktarının 1000 mm’ yi bulduğu yerler vardır. Akdeniz  kıyıları kış mevsiminin en ılık geçtiği bölgemizdir. 
Buna yol açan nedenler, nemlilik miktarı, Güneş  ışınlarının düşme açısı ve Toros Dağları’nın doğrultusu ve yük-
seltisidir. Toroslar, kışın kuzeyden gelen soğuk  hava kütlelerinin kıyıya inmesini önler.

✦ Yağışlar en fazla kış mevsimine düşer. Bölgede en çok görülen yağış tipi cephe yağışlarıdır.

✦ Bölgedeki yaz kuraklığı ise, dinamik yüksek basınç alanlarının etkili olması, bölgenin alçalıcı hava hareketlerinin 
etkisine girmesinin sonucudur.

✦ Kıyıdan itibaren yükseldikçe sıcaklık düşmekte, yağış miktarı artmaktadır.  

✦ Denize dönük  yamaçların etekleri bol yağış alır. Batıda Antalya çevresi doğuda, Hatay,  Dörtyol, Osmaniye,  
Kadirli, Bahçe çevresi 1000 mm civarında yağış alır. Oysa ovadaki Mersin ve Adana çevresi 600 - 700 mm yağış 
almaktadır.

✦ Akdeniz  Bölgesi’nin iç kesimlerine doğru gidildikçe iklim karasallaşır. Özellikle Göller Yöresi’nde yıllık yağış 
miktarı ve kış sıcaklık değerleri düşmüştür.  Karasallaşmanın belirgin olduğu yerler, bölgenin batı kesiminde ge-
nişler. Göller yöresi ve Teke yöresi karasallığın en belirgin olduğu yerlerdir. Yıllık sıcaklık farkları artar, kışlar 
daha uzun sürer.

✦ Akdeniz Bölgesi’nde 700 - 800 m’ye kadar maki bitki örtüsü hakimdir. Maki, zeytin, mersin, defne, sakız ağacı, 
zakkum, keçiboynuzu, vb. kuraklığa dayanıklı bodur bitkilerden oluşur.

✦ Bölgedeki ormanlar, makiden sonra başlar, 2400 m’ye kadar devam eder. Daha sonra dağ çayırları yer alır. Or-
man alanları üzerindeki dağ çayırları yazın kuraklığın etkisi ile kururlar.

NÜFUS VE YERLEŞME
✦ 2000 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre Akdeniz Bölgesi’nde 8,7 milyon kişi yaşamaktadır. Km²’ye 98 kişi dü-

şer. Akdeniz Bölgesi’nde nüfusun %70’i Adana Bölümü’nde toplanmıştır.

✧ Bu durumun başlıca nedenleri;  

✧ Zengin tarım alanı olan Çukurova’nın varlığı,

✧ Çukurova’da tarım ürünleri işleyen sanayi kuruluşlarının fazlalığı,  

✦ Adana Bölümü’nün geçitlerle Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu’ya bağlanmasıdır.

✦ Adana Bölümü’nde Adana, Mersin, İskenderun, Antakya, Kahramanmaraş, Tarsus, Kilis, Kozan, Kadirli, Osma-
niye gibi büyük il ve ilçelerde sanayi, tarım ve ticaretin aktif olması nüfusun artmasına neden olmuştur.

✦ Antalya Bölümü’nde ise nüfus, bölge nüfusunun %30’unu oluşturur.

Çünkü;  

✧ Antalya Ovası, Çukurova kadar verimli değildir.

✧ Kalkerli kayaların varlığıyla karstlaşma, tarım hayatını olumsuz yönde etkilemektedir.

✧ Antalya Bölümü’nde ulaşım fazla gelişmemiştir. Burdur ve Isparta yöresi demiryollarıyla Ege Bölgesi’ne 
bağlanmış ve İzmir’in ard bölgesi durumuna gelmiştir.

✧ Antalya  Bölümü’ne  bağlı kıyı ovalarının, son yıllarda turizm faaliyetlerine bağlı olarak nüfusu artmaktadır.

✦ Bölgede toplu yerleşmeler daha fazladır. Ancak suyun  bol olduğu yörelerde dağınık yerleşmeye rastlanır. Böl-
genin kıyı ovalarında turistik tesislerin yaygınlığından dolayı dağınık yerleşme hakimdir. Bölgede köy ve kasaba 
evlerinin yapı malzemesini daha  çok kireçtaşı (kalker) taşları oluşturur.

✦ Toroslar, Teke ve  Taşeli Yöresi Türkiye’nin en seyrek nüfuslu yerlerindendir. Adana Bölümü’nde özel konu-
munun  etkisiyle nüfus yoğunluğu oldukça fazladır. Adana  Bölümü’ndeki Çukurova pamuk tarımı nedeniyle, 
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Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinden mevsimlik göç alır. Çukurova’da nüfus yaz mevsiminde artmaktadır. Bu  
artışta tarım işçilerine olan gereksinimin artması rol oynar.

TARIM VE HAYVANCILIK
✦ Bölgede tarım alanları sınırlı olmasına rağmen kıyı şeridinde en önemli ekonomik etkinlik tarımdır. En önemli 

tarım alanları başta Çukurova olmak üzere Amik ve Antalya ovalarıdır.

✦ İklim özellikleri tarımsal yaşamı şekillendirir. Tarım alanlarından  yıl içinde birden çok ürün alma bakımından  en 
elverişli koşullara sahip olan bölgemizdir.

 Bölgede  yetiştirilen başlıca tarım ürünleri şunlardır:
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Mısır: Son dönemlerde mısırın yağ sanayisinde kullanılmaya başlanması ile Çukurova’da ekimi artmıştır. Türkiye’de 
% 45’lik oranla Akdeniz bölgesi 1. sırada yer almaktadır.

Turunçgiller: Kıyı boyunca Finike, Antalya, Alanya, Anamur,  Silifke, Mersin, ve Dörtyol’da yetiştirilir. Türkiye 
turunçgil üretiminin yaklaşık % 88’i bölgeden  karşılanır.

Gül: Özellikle Isparta ve Burdur çevresinde tarımı yapılır. Türkiye üretimin çok büyük bir bölümü Akdeniz Bölge-
si’nde gerçekleştirilir. 

Muz:  Alanya ve Anamur çevresinde yetiştirilir. Türkiye’de yetiştirilen muzun tamamı bölgeden karşılanır.

Buğday:  Bölgenin hemen  her tarafında yetiştirilir. Çukurova’da pamuk ekilmeyen alanlarda da ekilir (%15).

Pirinç: Hatay’da Amik Ovası’nda, K. Maraş çevresinde ve  Silifke civarında yetiştirilir.

Pamuk:  Başta Çukurova olmak üzere diğer kıyı ovalarında  yetiştirilir. Türkiye pamuk üretiminin yaklaşık % 26’sı 
bölgeden karşılanır.

Tütün:  Göller Yöresi’nde ve Hatay çevresinde yetiştirilir.

Haşhaş  ve şekerpancarı: Özellikle Göller Yöresi’nin ürünleridir.  

Zeytin ve üzüm: Kıyı şeridinde hemen her yerde yetiştirilir. Ancak bölge halkı daha kârlı olan pamuk  üretimine 
önem verdiği için zeytincilik ve bağcılık fazla gelişememiştir.  

✦ Bölge soya fasulyesi, yer fıstığı üretiminde de Türkiye’de ilk sıradadır.  

✦ Seracılığın en yaygın olduğu bölge Akdeniz Bölgesi’dir. Bölgede kış sıcaklığının sıfır derecenin altına düş-
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memesi turfanda sebze ve meyveciliğin gelişmesine yol açmıştır. Mersin - Antalya kıyı şeridi turfanda sebzeci-
liğin en yaygın olduğu yerdir.

✦ Akdeniz Bölgesi’nde hayvancılık fazla gelişmemiştir. Sığır, koyun ve keçi Toroslar’da yaylacılık sistemiyle ye-
tiştirilir. Hayvanlardan en yaygın olanı kıl keçisidir. Çünkü bu hayvan  Toroslar’ın sarp yamaçlarında yaşamını 
kolayca sürdürür. Son yıllarda devlet tarafında yetiştirilmesi kontrol altına alınmıştır. Ülkemizde en fazla kıl keçisi 
Akdeniz Bölgesi’nde yetiştirilir. 

YERALTI ZENGİNLİKLERİ
Krom : Fethiye- Dalaman  ve  Adana (Aladağlar) çevresinde çıkarılır.

Barit : Mersin ve Adana çevresinde çıkarılır.

Boksit (Alüminyum) : Batı Toroslar’da Akseki çevresinde çıkarılır. Seydişehir’de işletilir. 

Kükürt : Keçiborlu (Isparta) çevresinde çıkarılır.

Demir : Adana (Feke ve Saimbeyli) çevresinde  çıkarılır.

ENDÜSTRİ
Petrol : Mersin-Ataş

Dokuma : Adana-Hatay-İskenderun

Otomotiv : Adana

Sigara : Adana

Alüminyum : Seydişehir

Kağıt : Dalaman (Muğla), Taşucu (Mersin)

Ferro-krom : Antalya

Yağ : Adana

Şeker : Burdur-Isparta

TURİZM
✦ Bölge turizmden elde edilen gelirler bakımından 3. sıradadır.

✦ Burdur’da İnsuyu Mağarası, Alanya’da Damlataş Mağarası, Tarsus’ta Yedi uyuyanlar Mağarası, Antalya yakın-
larında Karain Mağarası, Düden, Manavgat Kurşunlu  ve Tarsus Şelaleleri, Mersin’deki Cennet ve Cehennem   
Obrukları ve Dilek kuyu Mağarası bölgede  yer alan ve turizm faaliyetlerine neden olan karstik şekillerdir. 

✦ Ayrıca yazın erken başlaması deniz turizminin de erken başlamasına ve gelişmesine neden olmuştur. Bütün Ak-
deniz kıyıları boyunca turistik tesisler kurulmuştur ve kurulmaktadır. Akdeniz  Bölgesi’nde Olimpos-Beydağları, 
Güllük Dağı (Termessos), Kovada Gölü, Kızıldağ, Köprülü Kanyon ve Karatepe - Aslantaş milli parkları bulunur.

✦ Antalya’da her yıl düzenlenen Altın Portakal Film Festivali ile Mersin Moda ve Tekstil     Fuarı da önemli  turizm 
etkinliklerindendir.

Bölümleri

Antalya Bölümü
✦ Taşeli Platosu’nun batısında kalır. Antalya Bölümü endüstriyel gelişim  bakımından  Adana   Bölümü’nden  daha 

geridedir. Bunun nedeni Antalya Bölümü’nün dağlık olması ve tarım yapılan ovaların az olmasıdır.  

✦ Bozova,  Elmalı, Acıpayam, Tefenni, Kestel, Korkuteli, Akseki gibi karstik ovalara sahiptir. 

✦ Antalya Bölümü, Adana Bölümü’nü turizmde, seracılıkta ve yağış miktarında geçmiştir. Antalya Bölümü’nde  
yeryüzü  şekillerinin etkisiyle tarım yapılan alanlar daha dardır. Dağları kıyıdan itibaren ani olarak dikleşir ve 
iç kısımlarla olan bağlantıyı zorlaştırır. Böylece bölgenin art bölgesi yok denecek kadar azdır. Bu da Antalya 
Bölümü’nde endüstriyel gelişimin, Adana Bölümü’nden daha geri olmasına neden olmuştur.

✦ Turizm  potansiyeli bakımından Antalya Bölümü, Adana  Bölümü’nden çok önde gelir. Kıyı ovalarının genişliği 
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yönüyle  değerlendirildiğinde Adana Bölümü’nde yer alan Çukurova’nın Antalya Ovası’ndan çok geniş olduğu-
nu görürüz. Tarımın ve sanayinin yoğun olarak yapıldığı Adana Bölümü’nde nüfus daha yoğundur. Ülkemizde 
ekonomisi turizme dayanan tek bölüm Antalya Bölümü’dür.

✦ Antalya ve Adana Bölümü iklim şartları bakımından benzerlik gösterir. Her iki bölümde karakteristik Akdeniz 
iklim koşulları görülür.

✦ Tarım alanlarının kullanış biçimi her iki bölümde benzerdir.

Adana Bölümü
✦ Yer şekillerinden dolayı yağış miktarı az, tarım alanı ise fazladır.

✦ Ulaşım Antalya Bölümü’nden daha fazla gelişmiştir.

✦ Nüfusun %70’i bu bölümde yaşar.

✦ Sanayi ve tarım, Antalya Bölümü’nden çok daha fazla gelişmiştir.

✦ Mut (Göksu Vadisi) bölgenin en az yağış alan kesimidir.

✦	 Bölümün başlıca tarım ürünleri turunçgil, pamuk, mısır, buğday, soya fasulyesi, yer fıstığı, ayçiçeği, ve tütün’dür.

Akdeniz Bölgesi

BÖLÜM DAĞLAR OVALAR TARIM MADENLER SANAYİ

AD
AN

A

Bolkar Çukurova Pamuk
Krom-Fethiye-Dala-
ma-Adana Dokuma

Binboğa Amik Turunçgil Linyit-Karaisalı-Kozan Tarım makinaları

Amanos Silifke Buğday Demir-Adana Eşya

Aladağlar Dörtyol Susam Kimya

Tahtalı   Yer Fıstığı   Sigara-Adana

    Soya Fasulyesi  
Ataş Petrol Rafineri-
si-Cam-Mersin

    Pirinç   Demir-Çelik-İskenderun

        Kağıt-Taşucu

AN
TA

LY
A

Bey D. Antalya Pamuk Krom-Fethiye
Dokuma-Yağ-
Ferrokrom-Pil-Antalya

Geyik D. Manavgat Turunçgil Kükürt-Keçiborlu Gül yağı-Halı-Isparta

Sultan D. Elmalı Soya Fasulyesi Boksit-Seydişehir Kükürt-Keçiborlu

  Tefenni Muz   Alüminyum-Seydişehir

  Acıpayam Zeytin    

    Gül    

    Anason    

Akdeniz Bölgesinin Ayırt Edici Özellikleri
✦ Orman bakımından % 21 ile 2. Sıradadır. Ancak ormanlar maki niteliğinde olduğundan ekonomik değeri yoktur 

✦ İklimin etkisi ile orman yangınları çok görülür. 

✦ Susam, yerfıstığı, turunçgiller, muz, gül, anason ve soya fasülyesi üretiminde Türkiye’de ilk sırada gelir. 

✦ İklimi nedeniyle tropikal bir bitki olan muz sadece bu bölgede yetiştirilir. 
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✦ Karstik yer şekillerine en çok bu bölgede rastlanmaktadır. 

✦ Kışları en ılık bölgemizdir. 

✦ Üçüncü büyük kapalı havzamız olan Göller Yöresi Antalya Bölümü’nde yer alır. 

✦ Çukurova en büyük delta ovamızdır ve Seyhan ve Ceyhan Nehirleri tarafından oluşturulmuştur. 

✦ İklim sayesinde yılda birden fazla ürün alınabilmektedir. 

✦ Sıcaklık ve buharlaşma nedeniyle en tuzlu denizimiz Akdeniz’dir. 

✦ Kışları en kısa süren bölgemizdir. 

✦ Sebze ve meyvenin en erken olgunlaştığı bölgemizdir. 

✦ Don olaylarının en az olduğu bölgemizdir. 

✦ Mevsimlik işçi göçünün en fazla olduğu bölgemizdir. 

✦ Göl bakımından en zengin bölgemizdir. 

✦ Platolarında nüfus çok seyrektir. 

✦ Toroslar ulaşımı olumsuz yönde etkiler. 

✦ Yıl içinde gölge uzunluğunun en kısa olduğu, Güneşlenme süresinin en fazla olduğu bölgedir. 

✦ Seracılığın en geliştiği bölgedir.

✦ Kıl keçisi sayısının en fazla olduğu bölgedir.

✦ Deniz turizminin en uzun sürdüğü ve kıyı turizmi potansiyelinin en fazla olduğu bölgedir.

✦ Boksit ve kükürt üretiminde 1. sırada olan bölgedir.

✦ Geçitlerin en fazla olduğu bölgemizdir.
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GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
COĞRAFİ KONUM

Türkiye’nin güney doğusunda yer alır. Yüz ölçümü bakımından en küçük bölgemizdir. Türkiye yüz ölçümünün % 
7,5’ini kaplayarak bölgeler arasında 7. sırada bulunur.  

YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ   
Bölge genel olarak  ova ve platolarla kaplıdır. Yer şekilleri tarıma elverişlidir. Batıdan-doğuya ve güneyden-kuzeye 
gidildikçe yükseklik artar. Karacadağ volkan konisi (1919m) ile Mardin – Midyat Eşiği (1200-1300 m) yükseltinin 
fazla olduğu yörelerdir. Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman Platolarının ortalama yükseltisi 500 -1000 m arasındadır. 
Güneyde Harran-Suruç-Ceylanpınar-Altınbaşak Ovaları yer alır.

UYARI : Ülkemizde iki tane Nemrut Dağı bulunmaktadır. Adıyaman’da bulunan nemrut dağı ünlü kral heykel-
leri ile bilinmektedir. Diğer Nemrut Dağı ise Bitlis’te yer alır. Üzerinde büyük bir krater yer alır. Bu kraterin içinde 
Nemrut Gölü bulunmaktadır.

AKARSU ve GÖLLERİ  
Başlıca  akarsuları kaynağını Doğu Anadolu Bölgesi’nden alan Dicle ve Fırat’tır. Fırat’ın Nizip, Göksu  kolları, 
Dicle’nin ise Botan, Garzan, Batman  kolları bölgeye yayılmıştır. Bölgede  doğal göl yoktur. Sadece Fırat ve Dicle 
üzerine kurulmuş baraj gölleri yer alır. Fırat üzerinde Atatürk Barajı, Dicle üzerinde Dicle, Kralkızı, Cizre, Deve 
geçidi, Batman Barajları yer alır. 

İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ 
✦ Özellikle bölgenin batısında Akdeniz ikliminin genel özellikleri görülür. Yazları kurak ve çok sıcaktır. Bunun başlı-

ca nedeni güneyden esen sıcak ve kavurucu rüzgârlardır. Batıdan doğuya gidildikçe ve alçak yerlerden yüksek-
lere çıkıldıkça Akdeniz ikliminin etkisi zayıflar, karasal iklimin etkisi daha belirginleşir.
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✦ Bölgede  yağışın çoğu  kış aylarında düşer. Yıllık yağış toplamı 500 - 600 mm’dir. İç Anadolu’ya oranla fazla ve 
Marmara kadar yağış almasına karşın bölgede  yaz aylarında şiddetli bir kuraklık yaşanır. Çünkü  yaz ayları çok 
sıcaktır. Buna bağlı olarak da buharlaşma fazladır.

✦ Ülkemizin en  yüksek  sıcaklıkları Şanlıurfa  (46.5 ºC) ve Diyarbakır (46.2 ºC) da görülmüştür. Yıllık sıcaklı ortala-
ması 18ºC, Ocak ayı ortalaması 1ºC, Temmuz ayı ortalaması ise 34ºC’dir. Sıcaklığın bu kadar yüksek oluşu şid-
detli buharlaşmaya  neden olmuştur. Dolayısıyla yazın Türkiye’nin sulamaya en çok ihtiyaç duyulan bölgesidir. 
Kış ayları yüksek yerlerde soğuk geçer. Kar yağışı ve don olaylarına sıkça rastlanılır.

✦ Doğal  bitki örtüsü iklim özelliklerine göre yer yer değişiklikler gösterir. En çok  bozkırlar görülür. Bozkırlar daha 
çok yüksek olmayan yerlerde yaygındır. Güneydoğu   Toroslar’ın eteklerinde ve Mardin-Midyat Eşiği’nde yük-
sekliğin artmasına bağlı olarak yağışlar artar. Meşe ormanlarına ve çalılıklara rastlanır. Akarsu boylarında söğüt 
ve kavak ağaçları yetişir. Orman oranı bakımından %3 ile son sıradadır.    

NÜFUS VE YERLEŞME  
✦ Bölgenin nüfus yoğunluğu 96 km²/kişi ‘dir.

✦ Alanının küçük olmasından dolayı Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi’nden daha fazla yoğundur. 
Nüfus batıda toplanmıştır. Bunun nedeni iklim ve toprak koşullarının burada daha elverişli olmasıdır.  

✦ Güneydoğu   Toroslar’ın etekleri ve akarsu boyları, nüfus bakımından oldukça yoğundur. Bunun nedeni, bu 
kısımda yağışın fazla olması ve sulama olanaklarının fazla olmasıdır.

✦ Dicle ve Fırat ile bunlara karışan kolların düzlükler içine gömülerek oluşturduğu geniş vadi tabanları, yerleşmeye  
elverişlidir. 

TARIM VE HAYVANCILIK 
✦ Bölge ekonomisinde tarım ve hayvancılık önemli bir yer tutar. Tarıma elverişli geniş düzlüklerin bulunması ve 

ayrıca toprağın verim gücünün fazla olması  üretimi artırmaktadır.  

✦ Ekili - dikili alanlar bakımından %  20 ile dördüncü sıradadır.

✦ Şiddetli yaz kuraklığı bir çok ürünün yetişmesini engeller. Bu bölgeden daha fazla ürün elde edebilmek için 
sulamaya ihtiyaç vardır. Sulama imkânları geliştiği takdirde nadas yöntemi terk edilecek ve bir yılda birden fazla 
ürün elde edilecektir. 
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% G.Doğu Anadolu Bölgesi’nin Tarım Ürünleri
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Tarım Ürünleri
Pamuk: Özellikle GAP projesinin hizmete girmesiyle beraber güneydeki ovalarda yaygın olarak tarımı yapılmaya 
başlamıştır. Türkiye pamuk üretiminde 1. sıradadır (%39).
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Buğday-Arpa: Bölgenin doğal  şartları tahıl ekimine elverişlidir. Plato sahalarında buğday (%13), kuzeyde yüksek-
lere doğru çıkıldığında ise arpa tarımı yaygındır. Arpa üretiminde %15 ile 2. sıradadır. 

Antepfıstığı: Antepfıstığı tarımı Gaziantep Plâtosu’nda oldukça gelişmiştir. Bölge, Antep fıstığı üretiminde birinci 
sıradadır (%90). Siirt’te menengiç (sakız) ağacının aşılanması ile antepfıstığı üretimi artmıştır. 

Kırmızı Mercimek: Türkiye üretiminin büyük bölümü bu bölgeden sağlanır. Kırmızı mercimeğin %95’i G.Doğu 
Anadolu’da yetiştirilir.

Üzüm: Özellikle kuzeyde, G.Doğu Toroslar’ın güney eteklerinde üretimi yapılır. Türkiye üzüm üretiminde Ege’den 
sonra ikinci sıradadır.

Tütün: Özellikle bölgenin kuzeyinde üretimi yapılır. Adıyaman, Diyarbakır ve Siirt çevresi önemli tütün ekim saha-
larıdır. Türkiye üretiminin %20’si bu bölgede elde edilir (2. sıradadır).

✦ Güneydoğu  Anadolu’da bozkırların geniş yer kaplaması küçükbaş hayvancılığı önemli hale getirmiştir. En çok koyun 
ve keçi beslenir. Güneydoğu Toroslar’ın eteklerinde ve Mardin - Midyat Eşiği’nde kıl ve tiftik keçisi beslenir. Bu böl-
gede küçükbaş hayvancılık ile birlikte yağ, peynir, yün gibi hayvansal ürünlerin de ticareti yapılmaktadır. 

GAP PROJESİ   
✦ GAP  13 ayrı projenin birleşiminden meydana gelmiştir. Bu proje içinde 22  baraj, 19  hidroelektrik santral vardır.

✦ Proje, G.Antep, Mardin, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman ve Şırnak illerimizi kapsamaktadır.  

✦ Sadece Atatürk Barajından elde edilen elektrik üretimi ülke elektrik üretiminin 1/6’sına eşittir (1992). Bölge 
ekonomisini çok yönlü etkileyen kuraklık problemi GAP projesiyle halledildiği zaman bölgede sosyo-ekonomik 
anlamda büyük değişiklikler görülmeye başlanmıştır. Özellikle bölge pamuk üretiminde 1. sırayı almış, diğer 
tarım ürünlerinde de hızlı bir artış gözlenmektedir.  

Gap Gerçekleştiğinde;
✦ Sulu tarıma geçilecektir. 
✦ Bölgedeki nadas alanları azalacaktır.
✦ Tarım  ürünlerinin çeşitliliği artacaktır.
✦ Tarım ürünlerinin verimi artacaktır.
✦ Pamuk, pirinç, gibi tarım ürünlerinin ekim alanı genişleyecektir.
✦ Kuru tarıma dayalı buğday, arpa, mercimek gibi tarım ürünlerinin ekim alanı azalacak fakat üretimleri artacaktır.
✦ Barajlar, suni göl fonksiyonu göreceğinden bölgenin iklimi belirli oranda yumuşayacaktır.
✦ Elektrik enerjisinde üretim artışı sağlanacaktır.
✦ Tatlı su ürünlerinin üretimi artacaktır.
✦ Tarım ve tarıma bağlı sanayi gelişecektir.
✦ Bölgede  iş olanakları arttığı için bölgeden diğer  bölgelere göç azalacaktır. 
✦ Bölgenin nüfusu ve nüfus yoğunluğu artacaktır.
✦ Türkiye’nin tarım ürünlerine dayalı ihracatı artacaktır. 

✦ GAP’ın tamamlanmasıyla mısır, pirinç ve ayçiçek gibi ürünlerin üretimindeki artışın daha fazla olması beklen-
mektedir. Çünkü bu ürünler bol su ve sıcaklık isteği olan ürünlerdir.

YERALTI ZENGİNLİKLERİ 
Petrol: Diyarbakır, Adıyaman,  Siirt ve Batman dolaylarında bulunan yataklardan çıkartılır. Türkiye petrol üretiminin 
çok büyük bir kısmı buradan  elde edilir. Yıllık üretim 3 milyon tondur. Ancak  bu  Türkiye  ihtiyacının %5’ini karşı-
layabilmektedir.

Linyit: Cizre ve Silopi çevresinde çıkarılır.

Fosfat: Fosfat, Mardin - Mazıdağı çevresinde çıkarılır.    
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ENDÜSTRİ 
Petro-kimya: Batman
Dokuma: Gaziantep
Halı-kilim: Siirt
İçki: Gaziantep-Şanlıurfa-Diyarbakır
Et Kombinaları: Şanlıurfa-Diyarbakır
Kimya: Gaziantep
Yağ: Gaziantep

TURİZM
Bölgedeki Nemrut Dağı (Adıyaman) ile Diyarbakır ve Şanlıurfa şehrinde bulunan balıklı göl ve diğer tarihi eserler 
bölgenin turizm potansiyellerini oluşturur. 

Bölümleri  

1. Dicle Bölümü        
✦ Bu  bölüm, yer şekilleri bakımından sade bir özellik gösterir. Bölümdeki başlıca yer şekilleri Diyarbakır Havzası, 

Karacadağ volkan kütlesi ve Mardin-Midyat   Eşiği’dir. Dicle Nehri, kollarıyla birlikte geçtiği yerlerde plato ve 
ovalar meydana getirmiştir. Ova ve platolar 500-1000 m yükseltiler arasında yer alır.

✦ Bölümde  yıllık ortalama yağış miktarı 500 mm’dir. Yüksek  sıcaklığa bağlı olarak meydana gelen şiddetli buhar-
laşma yaz mevsiminde kuraklığa neden olur. Bölümde karasal iklim tipi görülür. Bölümün  doğal bitki örtüsü ise 
bozkırdır.  

✦ Başlıca tarım ürünleri ise tahıllar, mercimek ve pamuktur. Toroslar’a doğru ise meyve ve üzüm bağları yer alır.

✦ Karacadağ  volkan konisi bölgenin en yüksek dağıdır. Bu  volkan  konisinden çıkan ve akıcılık özelliğine sahip 
olan bazalt bölgeye yayılarak yayvan bir görünüm  kazanmasına neden  olmuştur. 

✦ Yaz aylarında bölümde yaylacılık faaliyeti görülür.

✦ Bölümdeki Mardin - Midyat Eşiği Diyarbakır havzası ile Suriye arasında yer alan  yüksek bir düzlüktür (1200-
1300 m). Burada yüksekliğe bağlı olarak yağışlar 700 mm’ye çıkar. Kireçli bir yapıya sahip olmasından dolayı 
tarım için yeterli su bulunmaz.

✦ Dicle Bölümü’nde nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının  altındadır. Nüfus, Diyarbakır Havzası ile Mardin - 
Midyat Eşiği’nde toplanmıştır. Bölümün en büyük ili Diyarbakır’dır.

✦ Bölümün  geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.  

✦ En önemli  yeraltı zenginliği Diyarbakır, Siirt ve Batman’da  çıkarılan petroldür. Yıllık üretimi 3 milyon tondur. 
Ayrıca Cizre ve Silopi’de linyit çıkarılır.

2. Orta Fırat Bölümü  
✦ Bu bölümde Gaziantep ve Şanlıurfa platoları önemli yer kaplar. Fırat Nehri ve kolları platoları ikiye ayırır. Fırat 

Nehri plato içerisine 200 m gömülmüş olarak akar. Altınbaşak, Ceylanpınar, Suruç, Birecik Ovalarında tahıl ekilir. 
Atatürk Barajı ile yapımı tamamlanan Şanlıurfa tünelleri bölümün Türkiye ekonomisindeki  yerini değiştirmeye 
başlamıştır. Platolarının ortalama  yükseltisi 500 ile 1000 metre arasındadır.

✦ Orta Fırat Bölümü’nde yazları sıcak ve kurak, kışları serin ve yağışlı olan Akdeniz iklimi görülür.  

✦ Bölümün en gelişmiş ili Gaziantep’tir. Adıyaman, Nizip, Birecik, Şanlıurfa, Harran, Suruç, Ceylanpınar, Siverek, 
Viranşehir bölümün diğer önemli il ve ilçe merkezleridir.

✦ Halkın geçimi, tarım ve hayvancılıktan sağlanır. Tarım ürünü olarak tahıl, mercimek, antep fıstığı yetiştirilir. 
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi

BÖLÜM DAĞLAR OVALAR TARIM MADENLER SANAYİ

D
İC

LE

Karacadağ Diyarbakır Tahıl Petrol-Bat-
man-Raman- 
Garzan-Kurtalan

Halı-Kilim-Siirt

    Kırmızı mercimek Batman Petrol Rafinerisi

    Pamuk Azot-Yem-Fosfat

    Üzüm Fosfat-Mazıdağı  

    Antep Fıstığı Linyit-Silopi-Cizre  

    Karpuz    

O
RT

A 
FI

R
AT

  Ceylanpınar Tahıl   Dokuma-Deri-Yağ- 
Küçük Eşya-G.Antep

  Suruç Antep fıstığı  

  Altınbaşak Kırmızı Mercimek  

  Birecik Pamuk   Deri-Dokuma-Adıyaman

    Pirinç   Tarım Aletleri-Urfa

    Susam    

    Tütün    

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Ayırt Edici Özellikleri
- Türkiye’nin yüzölçümü olarak en küçük bölgesidir.
- Ormanların en az olduğu bölgedir. Bitki örtüsünün en zayıf olduğu bölgedir.
- Yaz mevsiminde en sıcak bölgedir. 
- Petrol ve fosfat üretiminde 1. sırada olan bölgedir.
- Kuraklığın en fazla hissedildiği bölgedir. 
- Sulama ihtiyacının en fazla olduğu bölgedir.
- Buharlaşmanın en fazla olduğu bölgedir.
- Göl sayısı en az olan bölgedir.
- Kırmızı mercimek, pamuk ve Antep fıstığı üretiminde 1. sıradadır.
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DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
COĞRAFİ KONUMU

Yurdumuzun doğusunda  164.000 km²’lik bir alanla Türkiye yüz ölçümünün  %  21’ini kaplamaktadır. Tüm  coğrafi 
bölgelerimiz arasında yüz ölçümünün  büyüklüğü bakımından 1. sırada yer alır. Kuzey-güney yönünde en geniş alan 
kaplayan bölgemizdir (enlem farkı en fazla olan bölgemizdir). 

YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ 
✦ Bölgenin ortalama yükseltisi 2000 - 2200 m arasındadır. Ortalama yükseltisi en fazla olan bölgemizdir. “Tür-

kiye’nin çatısı” olarak isimlendirilir. Bölgenin en alçak yeri olan Iğdır Ovası (850m) dahi İç Anadolu’nun or-
talama yükseltisine yakındır. Erzurum Ovası 1800 m , Yüksekova 2200 m yükseltiye sahiptir. Bölgede yer alan 
ovaların ortalama yükseltisi 1500 m’dir.

✦ Bölgede  bulunan dağlar, doğu-batı doğrultusunda ve üç sıra halinde uzanırlar. Dağlar arasında ise çöküntü 
ovaları yer alır. Bölgenin kuzeyinde, batıdan doğuya doğru Çimen, Kop, Allahuekber ve Yalnızçam  Dağları 
uzanır. Orta sırada Munzur (Mercan) Dağları, Karasu-Aras Dağları ve Ağrı Dağı bulunur. Güneyde yer alan 
dağlar ise Güneydoğu Toroslar, Bitlis Dağları, Buzul (Cilo) Dağlarıdır. Bu dağlar üçüncü jeolojik zamanda 
Alp-Himalaya orojenik sisteminin uzantısı olarak kıvrılma sonucu oluşmuştur.

✦ Bölgede Van Gölü’nün kuzeyinde kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan kırık hattı boyunca Nemrut, Süphan, 
Tendürek, Ağrı (5137m) volkanik dağları uzanır.

✦ Ağrı Dağı  Türkiye’nin en yüksek  noktasını oluşturur.

✦ Bölgede kıvrım dağları arasında yer alan çöküntü ovaları da doğu - batı yönünde uzanır. Bu ovalardan Elbistan, 
Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Van, Yüksekova  ve Başkale güneyde, Erzincan, Tercan, Aşkale, Erzurum, 
Pasinler, Horasan, Kağızman, Iğdır ovaları kuzeyde bulunur.

✦ Bölgede platolar da geniş alan kaplar. Erzurum-Kars platosu Doğu Anadolu’nun ve Türkiye’nin en geniş 
plâtosudur. Bundan başka Fırat ve kolları tarafından parçalanmış plato görünümü  kazanmış yüksek yaylalar 
oldukça fazladır.
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✦ Bölgedeki yer şekillerinin başlıca etkileri şöyle sıralanabilir.

-  Yükseltiden dolayı sıcaklık değerleri düşmüştür.Tarım  ürünleri düşük sıcaklığın etkisiyle daha geç olgunlaşır. 
Tarım ürün çeşidi azdır.

-  Bölgede  yüzey  şekillerine bağlı olarak kuzey-güney doğrultusunda ulaşım zordur. Ulaşım doğu-batı 
yönünde  daha kolaydır. Türkiye’de ulaşım ağının en seyrek ve en elverişsiz olduğu  bölgedir. 

-  Ekilebilen alanlar azalmıştır. Sanayi de gelişmediğinden halk daha çok tarım kesiminde çalışmaktadır. Dola-
yısıyla Türkiye’de tarımsal nüfus yoğunluğu en fazla olan bölgemizdir. 

-  Hidroelektrik potansiyeli en yüksek akarsular bu bölgemizdedir.

-  Gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasında farkın en fazla olduğu bölgedir.

-  Gerçek alan ile izdüşüm alan arasında farkın en fazla olduğu bölgedir.

-  Yerşekilleri ve iklimin olumsuz etkisinden dolayı tarımsal faaliyet gelişmemiştir. Bölgede birinci ekonomik 
faaliyet hayvancılıktır.

İklim ve Bitki Örtüsü
✦ Kış mevsimi uzun ve soğuktur. Sıcaklık -40°C’ye kadar düşer.

✦ Yaz mevsimi ise sıcak ve kısadır. Sıcaklık 20°C’nin üzerine çıkar.

✦ Kış mevsiminde yağışlar genelde kar şeklindedir ve kar hiç erimeden uzun süre yerde kalır. 

✦ Yıllık sıcaklık farkı 30°C ‘den fazladır. Yıllık sıcaklık farklarının en yüksek olduğu bölgedir.

✦ Bölgenin güneyine ve batısına doğru gidildikçe sıcaklık ortalamaları artar  (enlem ve yükseltinin azalmasıdır).

✦ Karasallığın etkisiyle en fazla yağış yazın, en az yağış kışın düşer (Erzurum-Kars Bölümü’nde) Yıllık ortalama 
500-600 mm yağış alır. Buharlaşma az olduğu için bu yağış yeterli olur.

✦ Bölge, İç Anadolu’dan daha yüksekte olduğundan daha fazla yağış alır. Kışlar karasallığın etkisiyle daha sert 
geçer.

✦ Doğal bitki örtüsü bozkırdır. Ancak yaz yağışları sebebiyle çayır şeklindedir. Yağışın fazla olduğu dağlık bölge-
lerde ormanlar vardır. Türkiye orman varlığı bakımından 5. bölgemizdir.

✦ Iğdır Ovası, Doğu Anadolu Bölgesi’nin en az yağış alan yeridir. Buranın yıllık yağış, ortalaması 250 mm’nin altın-
dadır. Buna karşılık Iğdır Ovası, alçakta bulunmasından dolayı kış mevsimi daha ılık geçer. Malatya ve Elazığ’da 
da yaz mevsimleri sıcak ve kurak geçer. Bu nedenle Iğdır-Elazığ-Malatya’da pamuk tarımı yapılabilmektedir.

NÜFUS VE YERLEŞME
✦ Yüz ölçümü en geniş olan bu bölgemizde yer şekilleri ve iklimin de etkisi ile nüfus azdır. Nüfus bölgede daha 

çok çöküntü ovaları içindeki ovalarda toplanmıştır. Toplu yerleşme tipi görülür. Nüfus yoğunluğu, Türkiye nüfus 
yoğunluğunun altındadır.

✦ 2000 yılı nüfus sayımına göre, Türkiye nüfus yoğunluğu km2’ye 88 kişi iken, bölgede 42 kişidir. Bölgede şehir-
leşme oranı çok düşüktür (%53). Kırsal nüfus oranı ise çok fazladır. Karadeniz Bölgesi’nden sonra kırsal nüfus 
oranı en fazla olan bölge Doğu Anadolu Bölgesi’dir. Bölgede nüfusun %80’i tarım ve hayvancılık ile uğraşır. 
Sanayi gelişmediği için diğer bölgelere Karadeniz’den sonra en çok göç veren bölgemizdir. Nüfus yoğunluğu 
bakımından son sırada yer alır.

✦ İklimin sert karasal etkisi ve yer şekillerinin engebeli olması nedeniyle, tarımsal nüfus yoğunluğu fazladır. 
Bölgenin bazı yerlerinde tarımsal nüfus yoğunluğu km2’ye 500’e kadar çıkmaktadır. Erzurum, Elazığ ve Malatya 
bölgenin büyük yerleşim birimleridir.

TARIM  
✦ Bölge yüzölçümünün ancak %10’unda tarım yapılabilir. Ekili-dikili alan oranı bakımından en düşük bölgemizdir. 

Yerşekilleri ve iklimin olumsuz etkisinden dolayı tarımsal faaliyet gelişmemiştir. Bölgedeki tarım etkinlikleri en 
çok bölgenin güneyindeki çöküntü ovalarında (Elbistan, Malatya, Elazığ ve Muş ovaları) yoğunlaşır.  
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✦ Arpa: En fazla tarımı yapılan üründür. Arpanın düşük sıcaklığa dayanıklı olması, kısa sürede hasat edilebilmesi, 
hayvan yemi olarak kullanılması ve buğdayın yetiştirilemediği yerlerde yetişebilmesi nedeniyle üretimi fazladır.

✦ Buğday:  Arpadan sonra en fazla tarımı yapılan ürün buğdaydır. 

✦ Tütün: Bitlis, Malatya ve Elazığ çevresinde yetiştirilir. 

✦ Pamuk: Iğdır. Malatya ve Elazığ ovalarında az da olsa pamuk yetiştirilir. 

✦ Kayısı: Malatya, Türkiye ve Dünyada kayısı üretiminde ilk sırada yer alır. 

✦ Genel olarak sıcaklığın düşük olmasından dolayı sebzecilik gelişmemiştir. Bundan dolayı sebze tarımına en az 
elverişli bölge Doğu Anadolu’dur.

HAYVANCILIK
✦ Doğu Anadolu Bölgesi, hayvancılıkta elverişli şartlara sahip olduğu gibi olumsuz şartlar da taşır. Çayır ve otlak-

ların fazla yer kaplaması hayvancılığı teşvik edici, kışların uzun ve sert geçmesi ise sınırlayıcı bir özelliktir. Erzu-
rum-Kars Bölümü’nde yaz yağışları ile oluşan çayırların geniş alan kaplaması büyükbaş hayvancılığın (mera) 
gelişmesini sağlamıştır.

✦ Bölgenin güneyindeki ovalık alanlarda ise küçükbaş hayvanlardan koyun yetiştiriciliği önem kazanmıştır. Dağlık 
yörelerde ise kıl keçisi yetiştirilmektedir.

✦ Canlı hayvan, yapağı, tereyağı ve peynir halkın önemli geçim kaynaklarıdır. 

✦ Hakkâri, Kars ve Bitlis’te arıcılık gelişmiştir. Türkiye bal üretiminin %20’sini Doğu Anadolu Bölgesi verir. 

YERALTI ZENGİNLİKLERİ
Türkiye’de maden çeşitliliği ve rezervinin (miktar) en fazla olduğu bölge, Doğu Anadolu Bölgesi ve özellikle Yukarı 
Fırat Bölümü’dür.

Demir: Türkiye’de çıkarılan demirin %35’ten fazlası bu bölgede Divriği (Sivas), Hekimhan ve Hasan Çelebi (Ma-
latya)’de çıkarılır. Türkiye üretiminde 1. sıradadır.

Krom : Türkiye’deki kromun %33’ü bu bölgeden çıkarılır. Ergani, Guleman ve Maden önemli krom yataklarının 
bulunduğu merkezlerdir.

Bakır : Türkiye’deki bakırın önemli bir kısmı bölgeden çıkarılır. Maden, Ergani ve Pötürge’de bakır yatakları vardır.

Kurşun-Çinko : Kurşunun %90’ı, çinkonun %75’i Keban’da çıkarılır. Bu madenler Keban’da “Simli Kurşun İşlet-
meleri’nde” işlenir. Ancak son yıllarda üretim durma aşamasına gelmiştir.

Linyit : Elbistan, İspir ve Erzurum çevresinde çıkarılır. Türkiye’deki linyit üretiminin %10’u bu bölgeden elde edilir. 
Afşin - Elbistan Termik Santralinde enerjiye dönüştürülür. 

Oltu Taşı : Erzurum’un Oltu ilçesinde çıkarılır. Türkiye ve Dünya üretiminde bölge birinci sıradadır.

Barit: Muş ve çevresinde çıkarılır.

Kalay : Elazığ ve çevresinde çıkarılır.

Kaya tuzu : Kağızman, Narman ve Kars çevresinde kaya tuzu yatakları bulunmakta ve bu yataklardan tuz elde 
edilmektedir.

ENDÜSTRİ
✦ Doğal koşulların olumsuz etkisinin yaşandığı Doğu Anadolu Bölgesi’nde endüstri yeterince gelişmemiştir. Sa-

nayi bakımından en geri kalmış bölgedir. Sanayi kuruluşları yetersiz olduğu için, bölge halkı geçimini daha çok 
tarım ve hayvancılıktan temin eder. Bölgede bulunan kuruluşlar daha çok tarıma dayalıdır. Maden çıkarımı ba-
kımından zengin olsa da madenlerin işletilmesi azdır. 

✦ Doğu Anadolu Bölgesi, maden varlığı ve elektrik enerjisi üretimi ile Türkiye sanayisinin gelişmesine büyük katkı-
da bulunmaktadır. Yalnızca Keban Barajı Türkiye’de üretilen elektrik enerjisinin yaklaşık % 25’ini sağlamaktadır.
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✦ Ülkemizde en fazla elektrik enerjisi üretilen termik santral Afşin-Elbistan Termik Santrali’dir.

✦ Bölgedeki endüstri kuruluşları şunlardır:

✦ Et Kombinaları : Malatya, Elazığ, Erzurum, Ağrı ve Van’da bulunur. Et üretiminin %25’i bu bölgeden karşılanır.

Şeker Fabrikaları : Malatya, Elazığ, Van, Erzurum, Muş ve Erzincan’dadır.

✦ Dokuma ve İplik Fabrikaları : Daha çok pamuklu dokuma gelişmiştir. Malatya ve Erzincan’daki fabrikalarda 
pamuk işlenir.

✦ Sigara Fabrikaları: Malatya ve Bitlis’te kurulmuştur.

✦ Kurşun ve Bakır İşletmeleri: Elazığ

TURİZM
✦ Doğu Anadolu’da bulunan Ağrı Dağı, Van Gölü, Nemrut Dağı, Süphan Dağı, Sat Dağları, Mercan Vadisi Milli 

Parkı turistlerin ilgisini çeken doğal güzelliklerdir. Bölgede dağcılık ve kış sporları için çok uygun ortamlar vardır. 
Palandöken Dağları’nda, Bingöl’de ve Sarıkamış’ta dağ sporları tesisleri bulunmaktadır. Bölgedeki göller, 
doğal güzellikleriyle birer gezi ve eğlence yerleridir. Bazı göllerin kıyısında da kamplar ve plaj tesisleri vardır. 
Ağrı- Doğubeyazıt yakınlarındaki İshak Paşa Sarayı da önemli turizm alanlarından birisidir. Erzurum ve Di-
yadin’de bulunan kaplıcalar sağlık turizmi için önemlidir. Erzincan Gürleyik Şelalesi, Erzurum Çifte Minare 
bölgenin önemli turistik değerleri arasındadır.

Bölümleri 
Yukarı Fırat Bölümü

✦ Bölgenin en geniş bölümüdür.

✦ Yükseltisi diğer bölümlere göre daha azdır.

✦ Bölgenin nüfusu en fazla bölümüdür.

✦ Maden ve hidroelektrik üretiminde Türkiye’de 1. sıradadır.

Erzurum-Kars Bölümü
✦ Yükseltisi fazla olduğundan yaz yağışları gözlenir. Bu nedenle büyükbaş hayvancılık yapılır.

✦ Toprakları çok verimli olmasına rağmen (Çernozyom) kış şartlarından dolayı değerlendirilememektedir.

✦ Türkiye’nin en soğuk bölümüdür.

✦ Iğdır, çevresine göre oldukça alçakta kaldığından mikro iklim alanıdır ve çevresine göre oldukça sıcaktır.

Yukarı Murat Bölümü-Van Bölümü
✦ Nüfus yoğunluğunun az olduğu, hayvancılık ve tarımın yapıldığı bölümümüzdür.

✦ Bölümün önemli tarım ürünleri ş.pancarı, tahıllar, tütün’dür. 

Hakkari Bölümü
✦ Yükseltisi fazla olan bu nedenle bol yağış alan bir bölümdür.

✦ Dağların yüksek kesimlerinde buzul şekilleri yaygındır.

✦ Tarım-hayvancılık ve özellikle de arıcılık önemli ekonomik faaliyetlerdir.
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Doğu Anadolu Bölgesi

BÖLÜM DAĞLAR OVALAR TARIM MADENLER SANAYİ
YU

K
AR

I F
IR

AT

Munzur Malatya Ş.Pancarı Linyit-Afşin-Elbistan Dokuma-Gıda-Malatya

Güneydoğu Elbistan Buğday Demir-Divriği-Hekiman Çimento-Azot-Ferrokrom

Toroslar Elazığ Arpa Krom-Guleman-Palu Elazığ

  Erzincan Mercimak Bakır-Ergani Termik santral-Bitlis

  Tercan Nohut Kurşun-Çinko-Keban Hidroelektrik-Keban-

    Tütün Kaya Tuzu-Erzincan Karakaya

    Kayısı    

ER
ZU

R
U

M
-K

AR
S

Palandöken Iğdır Buğday Linyit-Erzurum Şeker Fab.

Allahuekber Erzurum Arpa Oltu Taşı-Erzurum Süt

Kargapazarı Aşkale Çavdar Kaya Tuzu-Kağızman Hayvansal Gıda

  Pasinler Ş.Pancarı   Deri

  Kağızman Pamuk(Iğdır)    

  Kars      

  Ardahan      

YU
K

AR
I M

U
R

AT
-V

AN Ağrı D. Muş Buğday   İplik-Deri-Van

Tendürek Bulanık Arpa   Gıda-Van

Süphan Eleşkirt Çavdar    

Nemrut Başkale Ş.Pancarı    

Aladağ Malazgirt Mercimek    

Bingöl        

H
AK

K
AR

İ Cilo D. Yüksekova Buğday
Hayvansal Gıda-Yükse-
kova

Sat D.   Çavdar   Kilim-Halı (El dokuma)

    Mercimek    

    Üzüm    

    Meyve    

Doğu Anadolu Bölgesi’nin Ayıt Edici  Genel Özellikleri
- Yüzölçümü olarak en büyük bölgedir.
- En dağlık bölgedir.
- En yüksek bölgedir.
- En yüksek dağ Ağrı Dağı bu bölgededir.
- Her mevsim en soğuk bölgedir.
- Nüfus yoğunluğu en az olan bölgedir.
- Tarımsal nüfus yoğunluğu en fazla olan bölgedir.
- Yıllık sıcaklık farkı en fazla olan bölgedir.
- Tarım alanı en az olan bölgedir.
- Kayısı üretiminde 1. sıradadır.
- Demir-Krom-Çinko-Oltu taşı üretiminde 1. sıradadır.
- En fazla hidroelektrik potansiyeline sahip olan bölgedir.
- En fazla kar yağışı alan ve karın en uzun süre yerde kaldığı bölgedir.
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İÇ ANADOLU BÖLGESİ

COĞRAFİ  KONUMU  
✦ Bölge, Anadolu’nun orta kısmında yer alır. Bu konumu sebebiyle “Orta Anadolu” da denir.  
✦ İç Anadolu Bölgesi’nin yüz ölçümü 151.000 km² olup, bu alan Türkiye topraklarının %20’sini kaplar. 
✦ Doğu Anadolu’dan sonra ikinci büyük bölgemizdir. 
✦ Güneydoğu Anadolu Bölgesi dışında diğer bölgelerin tümüyle komşudur. 

YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ  
✦ Bölge, yeryüzü şekilleri bakımından sade bir görünüme sahiptir.  

✦ Yer şekilleri çeşitlilik göstermez. Engebeli araziler fazla olmadığı için, kara ve demiryolu ulaşımına oldukça 
elverişlidir. Bölgenin çoğu yerinde genellikle 1000 m yükseltiye sahip düzlükler bulunur.En alçak yerleri olan 
Sakarya ve Kızılırmak vadilerindeki yükselti 700 m civarındadır.  

✦ Bölgenin güneyinde Kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan dağlar volkanik kökenlidir. Başlıcaları; Ha-
sandağı, Karacadağ, Karadağ, Erciyes Dağı ve Melendiz Dağları’dır.  

✦ Bölgedeki kıvrım dağları ise doğuda geniş bir alan kaplar. En önemlileri Ak dağlar, Hınzır Dağı, Tecer Dağı ve 
Yıldız Dağları’dır.  

✦ Platolar en fazla bu bölgemizde yer alır. Batıda Haymana ve Cihanbeyli, güneyde Obruk, doğuda Bozok 
(Kızılırmak) plâtolarıyla, Ege Bölgesi sınırı boyunca Yazılıkaya (Bayat) ve Doğu Anadolu Bölgesi sınırı 
boyunca da Uzunyayla Platoları yer alır.  

✦ Konya-Tuz Gölü çevresi Türkiye’nin en büyük kapalı havzasıdır.  

✦ İç Anadolu’nun bazı ovaları oldukça geniştir. Konya Ovası, Türkiye’nin en büyük ovasıdır. Eski bir göl taba-
nıdır. Geniş ovalardan diğeri Tuz Gölü’nün güneyindeki Aksaray Ovası’dır. Haymana Platosu’nun batısındaki 
Yukarı Sakarya Ovası da geniş alan kaplar. Küçük ovalar olan Eskişehir, Ankara, Kayseri ve Develi ovaları 
platolar arasındaki çukurluklarda yer almaktadır.

✦ Ürgüp-Göreme-Uçhisar çevresinde Erciyes Dağının püskürmesiyle çevreye yayılan kalın tüf (volkan külü) 
tabakalarının akarsular tarafından (Kızılırmak’ın kolları) yarılması ile peribacaları adı verilen farklı yeryüzü şekil-
leri oluşmuştur.  
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✦ Konya-Tuz Gölü çevresi Türkiye’nin en büyük kapalı havzasıdır.  

✦ İç Anadolu’nun bazı ovaları oldukça geniştir. Konya Ovası, Türkiye’nin en büyük ovasıdır. Eski bir göl taba-
nıdır. Geniş ovalardan diğeri Tuz Gölü’nün güneyindeki Aksaray Ovası’dır. Haymana Platosu’nun batısındaki 
Yukarı Sakarya Ovası da geniş alan kaplar. Küçük ovalar olan Eskişehir, Ankara, Kayseri ve Develi ovaları 
platolar arasındaki çukurluklarda yer almaktadır.

✦ Ürgüp-Göreme-Uçhisar çevresinde Erciyes Dağının püskürmesiyle çevreye yayılan kalın tüf (volkan külü) 
tabakalarının akarsular tarafından (Kızılırmak’ın kolları) yarılması ile peribacaları adı verilen farklı yeryüzü şekil-
leri oluşmuştur.  

AKARSU VE GÖLLERİ  
✦ İç Anadolu Bölgesi’nin en önemli akarsuları Kızılırmak, Sakarya Nehri, Porsuk ve Delice Çaylarıdır. Bu bölge 

akarsuları kapalı havzada akan sel rejimli akarsulardır. İlkbahar yağışlarıyla taşar, yazın kuruyacak hale gelir.  

✦ İç Anadolu Bölgesi’nin güney kesimleri sularını denizlere gönderemez. Bu nedenle kapalı havzalar geniş bir 
alan kaplar. Kapalı havzaların geniş olanları, Konya Ovası, Tuz Gölü ve Akşehir - Eber Gölleri çevresinde yer 
alır. Seyfe Gölü, Sultan Sazlığı (Yaygölü) gibi küçük kapalı havzalar da bulunmaktadır. İç Anadolu Bölgesi’nin 
büyük bir bölümü sularını Kızılırmak, Sakarya ve Yeşilırmak’ın kolu olan Çekerek suyu sayesinde Karadeniz’e 
gönderir. Güneydoğusundaki Uzunyayla Yöresi, sularını Seyhan’ın kolu olan Zamantı Suyu sayesinde Akdeniz’e 
gönderir. Sel rejimli akarsuların en fazla bulunduğu bölgedir.  

✦ Bölgenin en büyük gölü Tuz Gölü’dür. Bu göl buharlaşmanın etkisiyle yazın büyük ölçüde kurumaktadır. Tuz 
Gölü, tektonik oluşumludur. Derinliği fazla değildir. Gölün alanı kışın ve ilkbaharda fazla alan kapladığı halde, 
yazın buharlaşma ve beslenme yetersizliğinden dolayı kapladığı alan azalır. Tuz ihtiyacımızın %30’unu karşı-
lar. Diğer önemli gölleri ise Akşehir, Eber, Ilgın (Çavuşçu), Tuzla, Seyfe, ve Sultan Sazlığı Gölleridir. Bu göller 
tektonik oluşumludur. Mogan-Eymir (Alüvyal set gölü) gölleri ise  alüvyon set gölleridir.

✦ Kızılırmak üzerinde Kesikköprü ve Hirfanlı Barajları yer alır.

İKLİM ve BİTKİ ÖRTÜSÜ  
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✦ Bölgenin çevresi yüksek dağlarla çevrili olduğundan, denizlerin nemli ılıman havası bölgeye sokulamaz. Bu 
nedenle bölgede, yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı karasal iklim hakimdir. Bölgede, doğuya 
doğru gidildikçe yüksekliğin artmasına bağlı olarak karasallık derecesi artar ve kış sıcaklıkları çok düşük değer-
lere ulaşır. Ocak ayında sıcaklık ortalaması 0º C ile 4º C arasıda değişir. Temmuz ayında ise 19-23º C arasında-
dır.

✦ İç Anadolu, ülkemizin en az yağış alan bölgesidir. Ortalama yağış 400 mm civarındadır. Bölge, en fazla yağışı 
ilkbahar aylarında sağanak halinde alır. En kurak mevsim yazdır. Yazların kurak olması ve yaz kuraklığının erken 
başlaması sebze türü bitkiler üzerinde olumsuz etki yapar. Bölgenin ve ülkemizin en az yağışlı yeri Tuz Gölü 
çevresidir (320 mm) .

✦ Yağışların azlığı bölgenin deniz etkisine kapalı olmasından kaynaklanmaktadır. Denizden gelen nemli hava küt-
lesi, nemini, dağların denize bakan yamaçlarında yağış halinde bırakır. İç Anadolu Bölgesi’ne ulaştığında kuru-
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tucu etki yapar. 

✦ Bölgede görülen yağışlar konveksiyonel (Yükselici) ve cephesel kökenlidir. Kırkikindi adı da verilen konvek-
siyonel yağışlar ilkbahar aylarında gözlenir. En fazla yağışı ilkbahar aylarında alır.

✦ Bölgenin doğal bitki örtüsü bozkırdır. Bozkır, ilkbahar yağmurlarıyla yeşeren, bir kaç ay yeşil kalan, yaz sıcaklığı 
ile sararan ot topluluğudur.

✦ İç Anadolu Bölgesi ülkemiz ormanlarının %7’sini kaplayarak bölgeler arasında 6. sırada yer alır. 

NÜFUS ve YERLEŞME  
✦ İç Anadolu Bölgesi, 2000 nüfus sayımına göre yaklaşık 11,6 milyon kişilik nüfus büyüklüğüyle Marmara Böl-

gesi’nden sonra ikinci sırayı alır. Bu bölgenin nüfus yoğunluğu 63 kişi/km²’dir. Dolayısıyla İç Anadolu, Türkiye 
nüfus yoğunluğu ortalamasının altındadır, İç Anadolu Bölgesi’nin nüfusu, bölgenin doğal koşullarının etkisine 
bağlı olarak, daha çok komşu bölgelere yakın yerlerdeki dağ eteklerinde yoğunlaşır. Bunun nedeni, sözü 
edilen kesimlerin daha yağışlı olması ve su kaynaklarının bol olmasıdır.  

✦ Bölgedeki ovaların aldığı yağışın az olması, nüfuslanma ve yerleşmeyi engellemiştir. Düz ovalık kesimde nüfus 
yoğunluğu dağ eteklerine göre azdır. Toplu köy niteliğindeki kırsal yerleşme birimleri ile kentler dağ etekleri 
boyunca dizilidir. Bölge nüfusunun %62’si, nüfusu 10.000’den fazla olan ve kent sayılan yerleşme birimlerinde 
yaşamaktadır. Tarım alanları geniş olmasına karşın nüfusun %38’i kırsal kesimde yaşar. Tarım alanlarının geniş 
olması, tarımsal nüfus yoğunluğunun düşük olmasına yol açar. Nüfusun dağılışı, yağış dağılışına benzerlik gös-
terir. 

✦ Bölgede en fazla nüfuslanmış bölüm, Yukarı Sakarya’dır. Bu bölümün yoğun nüfuslanmasında, endüstri 
faaliyetleri ile Ankara’nın başkent olması önemli rol oynar. Konya ve Tuz Gölü civarları nüfus yoğunluğunun 
az olduğu yerlerdir. 

TARIM ve HAYVANCILIK  
✦ Bölge ekonomisinin temeli tarıma dayanır. Ekili - dikili alanların oranı bakımından Marmara Bölgesi’nden sonra 

ikinci sırada yer alır. Çalışan nüfusun büyük bir kısmı tarımla uğraşır.  

✦ İklimin yarı kurak karakterine rağmen, çok geniş alanlar tarıma ayrılır. Bölgenin tarımı iklim şartlarına bağlıdır. 
Özellikle ilkbahar yağışlarının yetersizliği veya gecikmesi, tahıl üretiminde önemli dalgalanmalar meydana getirir, 
iklim yarı kurak olduğu için nadas ihtiyacı duyulur. Tarımın en önemli problemi sulamadır.  

✦ Bu amaçla büyük sulama kanallarının (barajların) yapılması ve yeraltı suyundan yararlanılması gerekir. Ekonomi-
nin temeli tarım ve hayvancılığa dayanır. Türkiye’de ulusal gelirin %20’sini bu bölge sağlamaktadır.  

✦ Tarım ürünleri içinde tahıllar başta gelir. Türkiye genelinde tahıla ayrılan toprakların yarıya yakını bu bölgededir. 
Yer şekilleri ve iklim koşulları tahıl tarımını öne çıkarır. Düzlüklerin geniş yer kaplaması makineli tarımı kolay-
laştırmıştır.  

✦ Bölgenin sulanabilen bölümlerinde şeker pancarı tarımı yapılır. Buğday, şeker pancarı, yeşil mercimek ve 
elmanın en fazla üretildiği bölgedir. Şeker pancarının özellikle Konya, Ankara, Eskişehir, Kayseri ve Niğde gibi 
şeker fabrikalarının bulunduğu yerlerde ekimi yapılır.  

✦ İlkbahar yağışı ve yaz kuraklığı tahıla uygun ortamı oluşturmuştur. Türkiye’nin tahıl ambarıdır. Sulanabilen 
arazinin azlığı buğday ekim alanlarının geniş olmasına yol açmıştır. Bölgede buğday nadas yöntemiyle yetiştirilir. 
Alan bakımından nadasa bırakılan toprakların en fazla olduğu bölgemizdir. Bölgede yaz kuraklığının erken 
başlaması sebze türü bitkiler üzerinde olumsuz etki yapar.  

✦ İç Anadolu Bölgesi’nde yaygın olarak bozkırların görülmesi küçükbaş hayvancılığın gelişmesine neden olmuş-
tur. Küçükbaş hayvan sayısının en fazla olduğu bölgedir. Bölgede Ankara ve Eskişehir çevresinde tiftik keçisi 
yaygınlaşırken diğer yörelerde daha çok koyun beslenir. Küçükbaş hayvanlardan elde edilen yün ve tiftik, doku-
macılığı teşvik etmiştir.
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Tarım Ürünleri
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Buğday: İç Anadolu Bölgesi tahıl tarımında büyük öneme sahiptir. Türkiye buğday üretiminin %28’i bu bölgeden 
karşılanır. Üretimde birinci sıradadır.

Arpa: Arpa üretiminin de büyük bölümü İç Anadolu Bölgesi’nde gerçekleştirilir. %46 payla Türkiye üretiminde 1. 
sıradadır.

Çavdar: Daha soğuk iklim koşullarına karşı dayanıklı olan bu ürün ülkemizde en çok İç Anadolu  Bölgesi’nde ye-
tiştirilir (%78).

Yeşil Mercimek: % 70’lik üretim payıyla ülkemizde 1. sıradadır.

Nohut: Özellikle Orta Kızılırmak Bölümü’nde yetiştirilir. %30 üretim payıyla 1. sırada yer alır.

Şeker Pancarı: Verimli alüvyal ovaların tamamında ekimi yapılır. %56’lık payla Türkiye üretiminde 1. sıradadır.

Haşhaş: Konya çevresinde devletin belirlediği alanlarda üretimi yapılır. %11 payla ikinci sıradadır.

Yumrulu bitkiler: Patates, soğan ve sarımsak bölgede yetiştirilen önemli ürünlerdendir. Özellikle Nevşehir, Aksaray 
ve Kayseri’de bu ürünler yetiştirilmektedir.

Fasulye: Sulanabilen alanlarda fasulye tarımı yapılmaktadır. Türkiye üretiminde 1. sıradadır(%34).

YERALTI ZENGİNLİKLERİ 
Krom : Eskişehir, Kayseri ve Sivas’ta çıkarılır. 
Kayatuzu : Kırşehir ve Çankırı dolaylarında çıkarılır.  
Linyit: Çayırhan (Ankara), Sivas ve Eskişehir’de çıkarılır.  
Çinko ve Demir: Kayseri’de çıkarılır. 
Civa: Konya Sarayönü’nde çıkarılır. 
Tuz: Tuz Gölü’nden elde edilir. 
Lületaşı: Eskişehir’de çıkarılmaktadır. Hediyelik eşya yapımında kullanılır. 

SANAYİ 
Bölgede önemli ulaşım yollarının geçtiği Yukarı Sakarya Bölümü sanayinin en fazla geliştiği bölümdür.  
Eskişehir’de: Lokomotif, besin, motor, çimento ve inşaat malzemeleri sanayi,  
Ankara’da : Dokuma, besin, tarım araçları, çimento ve mobilya sanayi (Siteler),  
Konya’da : Tarım araçları, besin, motor, çimento, süt ürünleri ve inşaat malzemeleri sanayi, 
Kayseri’de : Halıcılık, meyve suyu, pamuklu dokuma, pastırma ve sucuk üretim merkezleri  
Kırıkkale’de : Orta Anadolu Petrol Rafinerisi, silah fabrikası, demir-çelik endüstrisi  
Sivas’ta: Besin, yem, çimento endüstrisi ile devlet demir yollarının bakım tesisleri bulunur.
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TURİZM  
✦ Bölgenin önemli turistik yerleri peribacaları, Ihlara vadisi, Derinkuyu’daki yeraltı kentleri (Kapadokya)’dir. 

Konya’daki Selçuklu eserleri, Mevlana türbesi ve çeşitli yerlerdeki antik Hitit kentleri (Alacahöyük-Çorum, 
Kültepe-Kayseri) önemli turistik değerlerdir.  

✦ Bölgede sağlık turizmi de gelişmiştir. Özellikle Eskişehir, Ankara, Konya, Niğde, Kayseri illerinde kaplıcalar 
bulunmaktadır. Bu yerleşim merkezlerinde bu maksatla kurulmuş dinlenme ve konaklama tesisleri yer alır.  

✦ Bölgedeki Erciyes ve Elmadağ kayak turizmi açısından gelişmiş yerlerdir.  

✦ Bölgede özellikle Ankara’da bulunan Anıtkabir, Atatürk Müzesi, Etnografya Müzesi insanların en sık uğradıkları 
yerler arasında yer almaktadır.  

✦ İç Anadolu’da her yıl gerçekleştirilen Kayseri Anadolu Fuarı ile Konya Fuarı başlıca turizm ve ticaret etkinlikle-
rindendir.  

✦ İç Anadolu Bölgesi’nde, Boğazköy Alacahöyük Milli Parkı, Göreme Tarihi Milli Parkı ve Yozgat Çamlığı Milli 
Parkı gibi tarihi ve doğal yönden korumaya alınmış turizm alanları da bulunmaktadır.  

Bölümleri
İç Anadolu Bölgesi dört bölüme ayrılır:  

1. Konya Bölümü  
✦ Bölgenin ortasında geniş bir kapalı havzadır. Burada büyük ovalar, plato düzlükleri, Tuz Gölü, Akşehir ve Eber 

gölleri ile Karacadağ ve Karadağ volkanik dağları bulunur. 

✦ Türkiye’nin en az yağış alan bölümüdür.

✦ Nüfus bakımından bölgenin en tenha bölümüdür. Halk tarım ve hayvancılıkla uğraşır. Ülkemizin en önemli tahıl 
alanlarından birisidir. Konya, Aksaray ve Karaman bölümde yer alan illerdir.    

2. Yukarı Sakarya Bölümü
✦ Bölgenin kuzeybatı kısmını meydana getirir. Orta Kızılırmak boylarından İçbatı Anadolu’ya kadar uzanır. Yer 

şekilleri daha engebeli, iklimi biraz daha nemlidir.

✦ Yıllık yağışlar 400 mm civarındadır. İklim ve ulaşım koşullarının elverişli olması nedeniyle, bölgenin en yoğun 
nüfuslu bölümüdür. Bölge nüfusunun yarıya yakını bu bölümdedir.

✦ Batı Anadolu’yu iç bölgelere bağlayan yolların geçtiği önemli bir yerdedir. Bölümde Eskişehir ve Ankara illeri yer 
alır. İç Anadolu Bölgesi’nin en gelişmiş bölümüdür.

✦ En önemli tarım ürünleri buğday, şeker pancarı, ayçiçeği, baklagillerdir.

 3.  Orta Kızılırmak Bölümü 
✦ İç Anadolu’nun, Çankırı’dan Toroslar’a kadar uzanan, içine Kızılırmak yayını alan kısmıdır. 

✦ Alan bakımından bölgenin en büyük bölümüdür. Kuzey kesimi daha engebelidir. Güney kesiminde plato ve ova 
düzlükleri yaygındır. Ortada ise geniş Kızılırmak platosu bulunur. Erciyes volkanik dağı bu bölümde yer alır. 

✦ Tarım alanlarının oranı verimli volkanik topraklarla kaplı güney kesimden daha yüksektir. 

✦ İç Anadolu’da kırsal nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölümdür. Kayseri, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat 
ve Kırıkkale bölüm içinde yer alan illerdir. 

4. Yukarı Kızılırmak Bölümü 
✦ Bu bölüm Kızılırmak’ın, Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu arasına sokulan yukarı çığırını kaplar. İç Anado-

lu’nun en küçük, en engebeli bölümüdür.  
✦ Dağlarla kuşatılmış bir havza görünümündedir. Engebeli olduğu için tarım alanlarının oranı daha düşüktür. Nü-

fusu seyrek, kentleşme oranı düşüktür. Bölgenin kışın en soğuk bölümü burasıdır. Bölümde Sivas ili bulunmak-
tadır.  
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İç Anadolu Bölgesi
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İç Anadolu Bölgesi’nin Ayırt Edici Özellikleri
- Türkiye’nin en az yağış alan bölümü Konya bölümüdür.
- Tarım alanı en geniş olan bölgedir.
- En fazla tahıl üretilen bölgedir.
- Bölge Yeşil mercimek, Ş.Pancarı, Arpa, Buğday, Elma üretiminde 1. sıradadır.
- Platoların en fazla alan kapladığı bölgedir.
- Türkiye’nin en büyük ovası olan Konya ovası bu bölgededir.
- Lületaşı üretiminde 1. sıradadır.
- Koyun sayısı en fazla olan bölgedir.
- Türkiye’nin en büyük kapalı havzası bu bölgede yer alır(Konya-Tuz gölü Kapalı Havzası).
- Nadasa ayrılan alanların en fazla olduğu bölgedir.


